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Piastprazol 20mg 14 kapsułek dojelitowych
 

Cena: 11,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)

Postać kaps.dojel.twarde

Producent AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

ILOŚĆ:  14 tabletek

 

 

Piastprazol to kapsułki dojelitowe.

 

 

DZIAŁANIE:

Lek zawiera substancję czynną omeprazol. Należy on do grupy leków określanych mianem „inhibitorów pompy protonowej”. Jego
działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

WSKAZANIA:

Piastprazol jest stosowany u pacjentów dorosłych w leczeniu krótkoterminowym objawów refluksu żolądkowo-przełykowego (np. zgaga
i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśne odbijanie).

 

DAWKOWANIE:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka: 1 kapsułka raz na dobę. Lek można przyjmować przez 14 dni.

Lek zaleca się pizyjmować rano.

Kapsułki można przyjmować razem z posiłkiem lub na czczo.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno żuć kapsułek. Jest to ważne, ponieważ kapsułki zawierają
powlekane mikrogranulki, które zapobiegają rozkładowi leku przez kwas obecny w żołądku.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest omeprazol.

1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum).

Pozostałe składniki to:

Wypełnienie kapsułki: sacharoza, ziarenka (zawierające skrobię kukurydzianą i sacharozę), sodu laurylosiarczan, disodu fosforan
bezwodny, mannitol, hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisoibat 80, tytanu dwutlenek (E171) i kwasu metakrylowego i etylu akrylanu
kopolimer (1:1), dyspersja 30%.

Otoczka kapsułki: żelatyna, żółcień chinolinowa (E104) i tytanu dwutlenek (E171).

 

OSTRZEŻENIA: 

Piastprazol zawiera sacharozę i żółcień chinolinową. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera żółcień chinolinową, która może powodować reakcje
alergiczne.

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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