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Terpichol 125 mg x 60 kaps
 

Cena: 10,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Terpichol w postaci kapsułek z kompozycją mentolu, mentonu, α-pinenu, borneolu oraz cyneolu i kamfenu jest produktem, który
może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Na co jest Terpichol? Wskazaniem do
stosowania leku są zaburzenia wydzielania żółci przez wątrobę. Produkt można też przyjmować pomocniczo, jeśli pacjent zmaga się ze
stanami skurczowymi dróg żółciowych.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek Terpichol. W skład 1 kapsułki leku wchodzi 40 mg mentolu, 21,25 mg α-pinenu, 7,5 mg mentonu
6,25 mg borneolu, 6,25 mg kamfenu, 2,5 mg cyneolu, a także 41,25 mg oleju z oliwek pierwszego tłoczenia. Skład leku uzupełniają
substancje pomocnicze, do których należy zaliczyć żelatynę, glicerol oraz parahydroksybenzoesany metylu i propylu. Przed
rozpoczęciem stosowania leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i – jeśli lekarz nie wyda indywidualnie innych
rekomendacji – należy postępować zgodnie z zawartymi tam wskazówkami. Lek przeznaczony jest do przyjmowania doustnego. 
Rekomendowane dawkowanie leku Terpichol u pacjentów dorosłych to 1 kapsułka przyjmowana w częstotliwości 2–4 razy na dobę.
Młodzieży w wieku powyżej 12 lat można podawać 1 kapsułkę w częstotliwości 1–2 razy na dobę. Dzieciom młodszym niż 12 lat nie
należy podawać leku. Wskazane dawki leku Terpichol nie powinny być przekraczane i nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia wcześniej pominiętej.

Produkt leczniczy Terpichol u niektórych osób może wykazywać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe
skutki uboczne leku Terpichol to reakcje alergiczne, poza tym nie jest wykluczone pojawienie się odbijania oraz nieprzyjemnego smaku w
ustach. Nie jest znana częstość, z jaką wspomniane skutki uboczne pojawiają się u pacjentów. W przypadku zaobserwowania u siebie
działań niepożądanych leku opisanych w ulotce lub tych, które w ulotce nie zostały opisane, zaleca się konsultację z lekarzem. Jeśli
natomiast okaże się, że dana osoba źle toleruje lek lub odczuwa dyskomfort związany z jego zażyciem, powinna przerwać kurację i
skonsultować się z lekarzem w sprawie dalszego leczenia.

Lek Terpichol ma przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy powinien z niego korzystać, nawet jeśli ma do tego wskazania.
Przeciwwskazaniem Terpichol jest nadwrażliwość na jego składniki czynne lub pomocnicze. Produkt nie powinien być też podawany
dzieciom w wieku poniżej 12. roku życia, a dodatkowo nie powinny go stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią. Lek jest
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przeciwwskazany w przypadku ostrego stanu zapalnego dróg żółciowych i nie powinien być przyjmowany przez osoby z uszkodzoną
wątrobą bądź jej marskością. Przeciwwskazaniem jest również choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Jeżeli natomiast pacjent
zmaga się z kamicą żółciową lub wrzodami żołądka i dwunastnicy, powinien skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym
zastosowaniem produktu. Konsultacji z lekarzem wymaga też stan zapalny w obrębie przewodu pokarmowego.

Skład
Substancja czynna: 1 kaps. zawiera: mentol, menton, a- i b-pinen, borneol, cyneol, kamfen, oliwa z oliwek.

Wskazania i działanie

Kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, zaburzenia czynności wątroby, stany skurczowe dróg żółciowych i kolka
żółciowa.

Preparat o właściwościach spazmolitycznych, żółciotwórczych i żółciopędnych. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie w obrębie
dróg żółciowych, poprawia procesy trawienia.

Dawkowanie
Doustnie: dorośli 2-4 razy dziennie po 1 kaps.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na preparat, ostre stany zapalne dróg żółciowych, uszkodzenie wątroby.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

