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Polprazol AcidControl 10mg 14 kapsułek
 

Cena: 13,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

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

Postać kaps.dojel.twarde

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  POLPHARMA 

Pelplińska 19  Stargard Gdański

ILOŚĆ:  14 kapsułek

 

Polprazol Acid Control  zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol, którego działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu

solnego wydzielanego w żołądku

 

 

DZIAŁANIE:

Polprazol Acidcontrol zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków określanych mianem „inhibitorów
pompy protonowej”. Ich 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:

Objawy cofania treści żołądkowej do przełyku (refluks żołądkowo-przełykowy). Objawowe leczenie dolegliwości pieczenia w przełyku
(zgaga).

 

DAWKOWANIE:

Zwykle stosowana dawka to dwie kapsułki 10 mg raz na dobę przez 14 dni. Jeżeli objawy nie ustąpią po tym czasie należy
skontaktować się z lekarzem.

W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

Sposób przyjmowania tego leku:

Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.

Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo.

Należy połykać kapsułki w całości, popijając pół szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek. Jest to ważne, ponieważ kapsułki
zawierają granulki dojelitowe, które zapobiegają rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Jest ważne, aby granulki nie uległy
uszkodzeniu.

Te mikrogranulki zawierają substancję czynną omeprazol i są zabezpieczone przed rozpadem w żołądku w celu umożliwienia jej
wchłaniania z jelita. Granulki uwalniają substancję czynną w jelicie, gdzie jest ona wchłaniana, a następnie działa.

Jeżeli u pacjent ma trudność w połykaniu kapsułek:

Otworzyć kapsułkę i przełknąć zawartość bezpośrednio, popijając szklanką wody lub wsypać zawartość do szklanki wody niegazowanej,
dowolnego kwaśnego soku owocowego (np. jabłkowego, pomarańczowego, ananasowego) lub do musu jabłkowego.

Zawsze wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie klarowna). Następnie wypić mieszaninę od razu po
sporządzeniu lub przed upływem 30 minut.

Aby mieć pewność, że została wypita cała dawka leku, należy dobrze wypłukać szklankę wodą w ilości pół szklanki i wypić ten płyn.
Cząstki stałe zawierają lek – nie należy ich żuć ani kruszyć.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest omeprazol. Każda kapsułka zawiera granulki dojelitowe po 10 mg omeprazolu.

Inne składniki leku to: sacharoza, ziarenka (zawierające skrobię kukurydzianą i sacharozę), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu
laurylosiarczan, powidon K30, potasu oleinian, kwas oleinowy, hypromeloza, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1),
trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

Otoczka kapsułki: hypromeloza, karagen, potasu chlorek, tlenek żelaza czerwony, czerwień Allura AC (E 129), tytanu dwutlenek (E 171),
żółcień pomarańczowa (E 110).

 

OSTRZEŻENIA:

Przed rozpoczęciem leczenie należy wykluczyć nowotworowy charakter, gdyż omeprazol może maskować objawy choroby
nowotworowej i opóźnić postawienie właściwej diagnozy. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy okresowo kontrolować
czynność enzymów wątrobowych. W trakcie terapii omeprazolem, u ciężko chorych pacjentów należy kontrolować wzrok i słuch. 1 kaps.
zawiera 0,3265 mg sodu.
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Polprazol Acidcontrol zawiera sacharozę, żółcień pomarańczową (E 110), sód. Lek zawiera sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u
pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 0,3265 mg (14,19 mmol) sodu na dawkę. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u
pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. 

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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