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Ortanol Max 20mg 14 kaps
 

Cena: 16,22 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 kaps.

Postać kaps.dojel.

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl, Austria 

ILOŚĆ:  14 tabletek

 

Preparat stosowany do krótkotrwałego leczenia objawów refluksu żołądkowo- przełykowego u dorosłych

 

 

DZIAŁANIE:

Ortanol MAX w postaci kapsułek dojelitowych, twardych zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków
określanych mianem „inhibitorów pompy protonowej'. (IPP) Ich działanie polega na zmniejszeniu ilość kwasu solnego wydzielanego w
żołądku.
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WSKAZANIA:

Ortonol MAX jest stosowany u osób dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołqdkowo-przełykowego (tj. zgaga i
zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśnego odbijania).

 

DAWKOWANIE:

Doustnie. 1 kapsułka na dobę przez 14 dni.

Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano. Kapsułki można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek).

Kapsułki należy połykać w całości popijając wodą. Kapsułek nie wolno żuć ani zgniatać.

W przypadku trudności w połykaniu kapsułki można ją otworzyć i albo połknąć jej zawartość, popijając wodą, albo wsypać zawartość do
szklanki niegazowanej wody, dowolnego kwaśnego soku owocowego. Wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem.
Mieszaninę wypić do razu po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut.  

Jeśli objawy nie ustąpią po tym czasie, należy skonsultować się z lekarzem.

 

SKŁAD:

Każda kapsułka dojelitowa, twarda, zawiera 20 mg omeprazolu.

Pozostałe składniki to:

Granulki: hydroksypropyloceluloza o niskim stopniu podstawienia, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna, powidon, polisorbat 80,
magnezu tlenek, talk, kwasu metakrylowego kopolimer, dyspersja typu C, 30% wodna dyspersja « \ (d.s. 38,700 mg), trietylu cytrynian,
magnezu stearynian.

Otoczka: żelatyna, tytanu dwutlenek (El71).

Tusz: szelak, glikol propylenowy, amonowy 1 wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (El72) lub szelak, żelaza tlenek czarny (El72), glikol pro-'
pylenowy, stężony roztwór amoniaku, potasu wodorotlenek.

Lek zawiera laktozę.

 

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem wilgocią.

 

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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