
 
Apteka Familia

Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

 
 

Polprazol Max 20mg 14kaps.
 

cena: 13,21 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 kaps. (blistry)

Postać kaps.dojel.twarde

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

Wskazania:

Lek jest wskazany 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.

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:

Każda kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu.
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Substancjami pomocniczymi są: sacharoza, ziarenka (zawierające sacharozę i skrobię
kukurydzianą), powidon K30, sodu laurylosiarczan, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),
trisodu fosforan dwunastowodny, hypromeloza 6 cP, trietylu cytrynian, kwasu metakrylowego i
etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, tytanu dwutlenek (E171), talk, erytrozyna
(E127), indygotyna (E132), tytanu dwutlenek (E171), woda oczyszczona, żelatyna, żółcień
chinolinowa (E104), erytrozyna (E127), szelak, glikol propylenowy, poliwinylopirolidon,

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzimidazole lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą produktu. Omeprazolu nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Do najczęściej spotykanych działań niepożądanych omeprazolu (występujących u 1-10%
pacjentów) należą: bóle głowy, ból brzucha, zaparcia, biegunki, wzdęcia oraz
nudności/wymioty. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (rzadko) leukopenia, trombocytopenia;
(bardzo rzadko) agranulocytoza, pancytopenia. Zaburzenia układu immunologicznego:
(rzadko) reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy oraz reakcja
anafilaktyczna/wstrząs. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (rzadko) hiponatremia; (bardzo
rzadko) hipomagnezemia. Zaburzenia psychiczne: (niezbyt często) bezsenność; (rzadko)
pobudzenie, splątanie, depresja; (bardzo rzadko) agresja, omamy. Zaburzenia układu
nerwowego: (często) ból głowy; (niezbyt często) uczucie zawrotu głowy, parestezje, senność;
(rzadko) zaburzenia smaku. Zaburzenia oka: (rzadko) niewyraźne widzenie. Zaburzenia ucha i
błędnika: (niezbyt często) zawroty głowy. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i
śródpiersia: (rzadko) skurcz oskrzeli. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) ból brzucha, zaparcie,
biegunka, wzdęcie, nudności/wymioty; (rzadko) suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie
błony śluzowej jamy ustnej, kandydoza przewodu pokarmowego. Zaburzenia wątroby i dróg
żółciowych: (niezbyt często) zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; (rzadko)
zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez niej; (bardzo rzadko) niewydolność wątroby,
encefalopatia u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej: (niezbyt często) zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka; (rzadko) wypadanie
włosów (łysienie), nadwrażliwość na światło; (bardzo rzadko) rumień wielopostaciowy, zespół
Stevens-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka (ang. TEN). Zaburzenia
mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (rzadko) bóle stawów, bóle mięśni; (bardzo rzadko)
osłabienie siły mięśniowej. Zaburzenia nerek i układu moczowego: (rzadko) śródmiąższowe
zapalenie nerek. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (bardzo rzadko) ginekomastia.
Zaburzenia ogólne oraz zmiany w miejscu podania leku: (niezbyt często) złe samopoczucie,
obrzęki obwodowe; (rzadko) zwiększona potliwość.
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