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Helicid 10mg 14 kaps
 

Cena: 9,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Opakowanie 14 kaps.

Postać kaps.dojel.twarde

Producent ZENTIVA K.S.

Rejestracja

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: ZENTIVA A.S. PRAHA

ILOŚĆ: 14 kapsułek

 

OPIS:

Lek Helicid Control zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol, zmniejszającą ilość kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

 

DZIAŁANIE:

Substancją aktywną leku jest omeprazol, lek z grupy inhibitorów pompy protonowej. Składnik czynny preparatu Helicid blokuje enzym -
pompę protonową (ATP-azę K+/H+) w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka, przez co hamuje wydzielanie kwasu solnego
przez te komórki, a tym samym zmniejsza się kwasowość soku żołądkowego. Stopień zahamowania zależy od dawki i dotyczy zarówno
podstawowego jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego.

 

WSKAZANIA:
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U dorosłych: choroba refluksowa przełyku (ang. gastroesophageal reflus disease, GERD). Polega ona na tym, że kwas z żołądka
przedostaje się do przełyku (rury łączącej gardło z żołądkiem), co powoduje ból, stan zapalny oraz zgagę. Owrzodzenia górnego odcinka
jelita cienkiego (wrzody dwunastnicy) lub żołądka (wrzody żołądka). Owrzodzenie zakażone bakteriami nazywanymi "Helicobacter
pylori". W takiej sytuacji lekarz może przepisać również antybiotyk w celu wyleczenia zakażenia i umożliwienia wygojenia wrzodów.
Owrzodzenia spowodowane przez leki określane jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Lek może być stosowany także w celu
zapobiegania rozwojowi owrzodzeń podczas przyjmowania NLPZ. Zbyt duża ilość kwasu w żołądku będąca skutkiem obecności zmiany
rozrostowej w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona).

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Lek należy przyjmować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli: leczenie objawów GERD, takich jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - jeżeli lekarz stwierdził, że przełyk pacjenta
został uszkodzony w niewielkim stopniu, zwykle stosowana dawka wynosi 20mg raz na dobę przez 4-8 tygodni. Lekarz może zalecić
pacjentowi przyjmowanie dawki 40mg przez kolejne 8 tygodni, jeżeli przełyk nie będzie jeszcze wygojony. Zwykle stosowana dawka po
uzyskaniu wygojenia przełyku wynosi 10mg raz na dobę. Jeżeli przełyk nie uległ uszkodzeniu, zwykle stosowana dawka wynosi 10mg
raz dziennie.

Leczenie wrzodów górnego odcinka jelita cienkiego (wrzodów dwunastnicy): zwykle stosowana dawka wynosi 20mg raz na dobę przez 2
tygodnie. Lekarz może zalecić przyjmowanie takiej samej dawki przez dalsze 2 tygodnie, jeżeli wrzody nie ulegną wygojeniu w tym
czasie. Jeżeli wrzód się nie wygoi się całkowicie, dawka może zostać zwiększona do 40mg raz na dobę przez 4 tygodnie. 

Leczenie wrzodów w żołądku (wrzodów żołądka): zwykle stosowana dawka wynosi 20mg raz dziennie przez 4 tygodnie. Lekarz może
zalecić przyjmowanie takiej samej dawki przez dalsze 4 tygodnie, jeżeli wrzody nie ulegną wygojeniu w tym czasie. Jeżeli wrzód nie
wynosi się całkowicie, dawka może zostać zwiększona do 40mg raz dobę przez 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy i żołądka: zwykle stosowana dawka wynosi 10mg lub 20mg raz na dobę. Lekarz może
zwiększyć dawkę do 40mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzeń dwunastnicy i żołądka spowodowanych przez NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne): zwykle stosowana dawka
wynosi 20mg raz na dobę przez 4-8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy i żołądka podczas stosowania NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych):
zwykle stosowana dawka wynosi 20mg raz na dobę.

Leczenie owrzodzeń spowodowanych zakażeniem bakteryjnym Helicobacter pylori oraz zapobieganie ich nawrotom: zwykle stosowana
dawka leku Helicid wynosi 20mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień. Lekarz zaleci również pacjentowi przyjmowanie dwóch
antybiotyków spośród amoksycyliny, klarytromycyny oraz metronidazolu.

Leczenie nadmiernego wydzielania kwasu w żołądku spowodowanego zmianą rozrostową w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona): zwykle
stosowana dawka wynosi 60mg na dobę. Lekarz dostosuje dawkę w zależności od indywidualnych potrzeb u danego pacjenta, a także
zdecyduje przez jak długi czas konieczne będzie przyjmowanie leku.

Dzieci: leczenie objawów GERD, takich jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej: dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie
ciała powyżej 10kg mogą przyjmować omeprazol. Dawka dla dzieci jest zależna od masy ciała dziecka i właściwa dla dziecka dawka
zostanie zalecona przez lekarza.

Leczenie owrzodzeń spowodowanych zakażeniem bakteryjnym Helicobacter pylori oraz zapobieganiem ich nawrotom: dzieci w wieku
powyżej 4 lat mogą przyjmować omeprazol. Dawka dla dzieci jest zależna od masy ciała dziecka, właściwa dla danego dziecka dawka
zostanie zalecona przez lekarza. Lekarz przepisze dziecku także dwa antybiotyki: amoksycylinę oraz klarytromycynę.

Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano. Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub czczo. Należy połykać kapsułki w całości,
popijać połową szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek.
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1 kapsułka zawiera: 10mg omeprazolu (w postaci soli sodowej omeprazolu) oraz substancje pomocnicze: sacharoza ziarenka, laktoza
bezwodna, hypromelaza, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, disodu fosforan dwunastowodny, trietylu cytrynian, talk, kwasu
metakrylowego-etylu akrylanu kopolimer (1:1). Skład otoczki: żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek czerwony, tytanu dwutlenek, żelaza
tlenek żółty, żelatyna.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Helicid Control, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol rabeprazol,
ezomeprazol); jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

 

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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