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Polprazol Max 20mg 14 kapsułek
 

Cena: 16,88 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 kaps. (blistry)

Postać kaps.dojel.twarde

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  Polpharma

ILOŚĆ:  14 tabletek 

 

Polprazol Max zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków

określanych jako „inhibitory pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu

solnego wydzielanego w żołądku

 

 

DZIAŁANIE:

Lek Polprazol Max ma działanie polegające na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

 

WSKAZANIA:

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Polprazol Max jest stosowany u pacjentów dorosłych w leczeniu krótkotrwałym objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga i
zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśne odbijania).

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, w którym wskutek tego może dojść do rozwoju stanu zapalnego i
towarzyszącego mu bólu. Może to powodować występowanie takich objawów, jak uczucie palącego bólu w klatce piersiowej
wstępującego aż do gardła (zgaga) oraz kwaśnego smaku w jamie ustnej (w wyniku odbijania kwaśnej treści).

W celu uzyskania złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie to 20 mg raz na dobę przez 14 dni

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

 

SKŁAD:

Każda tabletka zawiera 20 mg omeprazolu

 

OSTRZEŻENIA: 

Polprazol Max zawiera sacharozę, sód i erytrozynę.

Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza  o planowanym specyficznym badaniu krwi.

Nie należy przyjmować leku Polprazol Max przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (nieuzasadniona utrata masy ciała, utrudnione połykanie, pojawienie się wymiotów z
krwią, oddawanie czarnych stolców, wystąpienie żółtaczki lub ciężkiej choroby wątroby) należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 st.C.

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.

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

