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Tiorfan 100 mg x 10 kaps
 

Cena: 44,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOPROJET

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Rececadotrilum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Tiorfan w postaci kapsułek z racekadotrylem to produkt przeciwbiegunkowy przeznaczony dla pacjentów dorosłych. Na co jest
Tiorfan? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie biegunki. Produkt leczniczy może być pomocny w przypadku objawów ostrej
biegunki u osób dorosłych, jeśli nie może być ona leczona przyczynowo. Produkt można też stosować wspomagająco z leczeniem
przyczynowym biegunki. Składnik czynny leku zmniejsza nasilone wydzielanie wody i elektrolitów w jelicie cienkim, działając szybko
przeciwbiegunkowo i jednocześnie nie przyczyniając się do wzdęć, czy też do zmian w ciągłości pasażu jelitowego.

W opakowaniu znajduje się 10 kapsułek Tiorfan. W skład 1 kapsułki wchodzi 100 mg racekadotrylu oraz składniki pomocnicze. Przed
zastosowaniem leku Tiorfan należy wnikliwie zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z zawartymi w niej
zaleceniami, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zazwyczaj rekomendowane dawkowanie Tiorfan to 1 kapsułka przyjmowana w
częstotliwości 3 razy dziennie. Kapsułka powinna być połykana w całości i popijana szklanką wody. Lek Tiorfan najlepiej przyjmować
przed posiłkami. O czasie leczenia Tiorfan powinien zadecydować lekarz, jednak terapia nie powinna trwać dłużej niż 7 dni. W czasie
terapii należy dbać o uzupełnianie płynów i elektrolitów.

Podczas stosowania leku Tiorfan u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie u każdego się one
pojawiają. Najczęściej pacjenci zmagają się z dolegliwościami bólowymi głowy. Niezbyt częste skutki uboczne leku Tiorfan to natomiast
wysypka i rumień. Inne działania niepożądane leku o nieznanej częstości to rumień wielopostaciowy, obrzęk twarzy, języka lub ust bądź
powiek, a także obrzęk naczynioruchowy bądź pokrzywka. Możliwy jest również rumień guzowaty, a oprócz tego świąd, wysypka
grudkowa bądź pojawienie się toksycznego wykwitu skóry. Niektóre skutki uboczne leku wymagają natychmiastowego kontaktu z
lekarzem – są to objawy obrzęku naczynioruchowego, w tym obrzęki twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu i oddychaniu, a
także pokrzywka.

Lek Tiorfan nie powinien być stosowany przez każdego pacjenta, ponieważ ma też przeciwwskazania. Kapsułki z racekadotrylem 
Tiorfan nie powinny być stosowane przez osoby z nadwrażliwością na którykolwiek z ich składników. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy
nadwrażliwości po przyjęciu leku, powinien zaprzestać jego dalszego stosowania i zasięgnąć porady lekarza. Produkt jest też
przeciwwskazany pacjentkom w ciąży oraz w czasie karmienia piersią. Wcześniejszej konsultacji z lekarzem, zanim pacjent zastosuje 
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lek Tiorfan, wymaga obecność krwi lub w ropy w stolcu, a także towarzysząca pacjentowi gorączka. Konsultacji z lekarzem wymaga też
przewlekła biegunka lub ta, która jest efektem stosowania antybiotyków, poza tym z lekarzem powinny skonsultować się osoby z
zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, a także pacjenci z nietolerancją laktozy. Wskazanie do konsultacji z lekarzem stanowią
również przedłużające się lub niekontrolowane wymioty.

Skład
Substancją czynną leku jest racekadotryl. Każda kapsułka zawiera 100 mg racekadotrylu. Inne składniki leku to: laktoza, skrobia
żelowana kukurydziana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171).

Wskazania i działanie

Tiorfan jest lekiem stosowanym w leczeniu biegunki.
Tiorfan jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów ostrej biegunki u dorosłych, jeśli biegunka nie może być leczona
przyczynowo.
Racekadotryl może być stosowany, jako leczenie wspomagające, gdy możliwe jest stosowanie leczenia przyczynowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Ciąża i okres karmienia piersią.

Dawkowanie
Zwykle stosowana dawka to jedna kapsułka trzy razy dziennie, którą należy połknąć popijając szklanką wody. Tiorfan należy przyjmować
najlepiej przed głównymi posiłkami, ale rozpoczynając leczenie można przyjąć jedną kapsułkę o dowolnej porze dnia. Lekarz zadecyduje
o długości leczenia lekiem Tiorfan. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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/

