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Ortanol Max 0,02g 14kaps.
 

cena: 11,33 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 kaps.

Postać kaps.dojel.

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

Wskazania:

Do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania
kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych.

Działanie:

Zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku w wyniku wysoce ukierunkowanego
mechanizmu działania.

Sposób użycia:

Dorośli. Zalecane dawkowanie to 20 mg raz/dobę przez 14 dni. W celu uzyskania złagodzenia
objawów może być konieczne przyjmowanie kaps. przez 2-3 kolejne dni. U większości
pacjentów zgaga ustępuje całkowicie w ciągu 7 dni. 

Skład:

1 kapsułka dojelitowa zawiera 20 mg omeprazolu.
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Substancje pomocnicze: granulki: sacharoza, ziarenka, hypromeloza, powidon K25 sodu
laurylosiarczan, magnezu tlenek ciężki, talk, kwasu metakrylowego i etyloakrylanu kopolimer
1:1, dyspersja 30%, trietylu cytrynian, magnezu stearynian; kapsułka: żelatyna, tytanu
dwutlenek (E171)

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którąkolwiek składnik leku.  Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy
inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. 

Działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): bóle głowy,
nudności, wymioty, biegunka, ból żołądka, zaparcie, wzdęcie, łagodne polipy żołądka.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): zaburzenia
snu, zawroty głowy, senność, uczucie mrowienia, zawroty głowy, wysypka skórna, złe
samopoczucie.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): zmniejszenie
liczby białych krwinek lub płytek krwi, co może powodować łatwiejszy rozwój zakażeń,
powstawanie siniaków, pobudzenie, splątanie, depresja zaburzenia smaku, zaburzenia
widzenia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia czynności wątroby, wypadanie włosów,
zwiększona potliwość.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
zmiany w morfologii krwi, omamy, osłabienie mięśni, powiększenie piersi u mężczyzn.
Częstość nieznana: wysypka z bólem stawów, zmniejszenie stężenia magnezu, któremu
może towarzyszyć zmniejszenie stężenia potasu i/lub wapnia.
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