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Essentiale Max 0,6 g 30 kaps.
 

Cena: 42,10 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,6 g

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Phospholipidum essentiale

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: SANOFI

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

OPIS:

Essentiale Max jest roślinnym lekiem stosowanym w chorobach wątroby.

 

DZIAŁANIE:

Preparat zawiera fosfolipidy - estry glicerolowe kwasu cholinofosforowego i nienasyconych kwasów tłuszczowych (linolowego,
linolenowego i oleinowego). Fosfolipidy są wbudowywane w błony hepatocytów, uzupełniając ubytki powstałe wskutek procesu
chorobowego oraz przyspieszając regenerację uszkodzonych komórek, są niezbędne w procesie proliferacji i różnicowania się komórek
wątroby. Hamują proces włóknienia w wątrobie poprzez zmniejszenie produkcji kolagenu i zwiększenie aktywności kolagenazy. Obniżają
wrażliwość hepatocytów na czynniki cytotoksyczne systemu immunologicznego. Fosfolipidy są wydzielane do żółci i powodują
obniżenie stosunku cholesterol/fosfolipidy oraz zwiększają rozpuszczalność cholesterolu w żółci, co ma istotne znaczenie w profilaktyce
kamicy żółciowej. Uczestniczą w trawieniu tłuszczów i wchłanianiu rozpuszczonych w nich witamin. Preparat zmniejsza dolegliwości
wątrobowe spowodowane nieprawidłową dietą, działaniem substancji toksycznych, zapaleniem wątroby.
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WSKAZANIA:

Wspomagająco w przewlekłych chorobach wątroby o różnej etiologii oraz w stanach po uszkodzeniach wątroby spowodowanych
alkoholem, substancjami toksycznymi, niektórymi lekami i innymi czynnikami. Wspomagająco w zapobieganiu nawrotom kamicy
żółciowej i leczeniu zaburzeń czynnościowych dróg żółciowych. Zmniejsza subiektywne dolegliwości pacjenta takie jak: brak apetytu,
wrażenie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji
toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosuje się następującą dawkę: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na
dobę. Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając np. szklanką wody). Długość leczenia nie jest
ograniczona.

 

SKŁAD:

1 kapsułka zawiera 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych zawierających (3-sn-fosfatydylo)cholinę.Substancje pomocnicze: tłuszcz
utwardzony (Witepsol W35), olej z nasion sojowych oczyszczony, olej rycynowy uwodorniony, tłuszcz utwardzony, etanol 96%,
etylowanilina, 4-metoksyacetofenon. Otoczka: żelatyna, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty, żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek
czerwony sodu laurylosiarczan.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Essentiale Max, jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych
składników leku Essentiale Max.

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nie zaleca się przyjmowania leku w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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