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Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek
 

cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 600 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent Sanofi

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

Phospholipidum essentiale

Zastosowanie Wątroba

Opis produktu
 

Substancja czynna: złożone

Skład

Substancja czynna

fosfolipidy z nasion sojowych zawierające: (3-sn-fosfatydylo)cholinę. Jedna kapsułka zawiera 600 mg.

Pozostałe składniki

tłuszcz utwardzony (Witepsol W 35), olej z nasion sojowych oczyszczony, α–tokoferol, olej rycynowy uwodorniony, tłuszcz utwardzony
(Witepsol S 55), etanol 96 %, etylowanilina, 4-metoksyacetofenon.

Otoczka: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Zawartość30 brązowych kapsułek w blistrach PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosuje się następującą dawkę:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 kapsułka 3 razy na dobę.

Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając, np. szklanką wody).
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 Długość leczenia nie jest ograniczona.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku Essentiale Max u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego też nie należy
stosować leku Essentiale Max u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.

Ostrzeżenia

w przypadku nasilenia występujących dolegliwości lub pojawienia się innych objawów należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

stosowanie leku Essentiale Max nie może zastąpić wykluczenia z diety substancji szkodliwych, które powodują uszkodzenie wątroby
(np. alkoholu),

w przewlekłym zapaleniu wątroby stosowanie leczenia wspomagającego lekiem Essentiale Max jest uzasadnione tylko, gdy w trakcie
leczenia pacjent odczuwa poprawę ogólnego samopoczucia.

Lek Essentiale Max zawiera olej sojowy

Ze względu na zawartość oleju sojowego, lek może w rzadkich przypadkach powodować ciężkie reakcje alergiczne. Nie stosować w
razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na 1 kapsułkę.

Przedawkowanie

Nie opisano dotychczas przypadków przedawkowania produktu Essentiale Max. W przypadku zażycia większej dawki leku Essentiale
Max niż zalecana:

wyżej opisane działania niepożądane mogą ulec nasileniu.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

może wystąpić reakcja alergiczna, taka jak rumień, wysypka, pokrzywka, świąd, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, np.
nudności, luźne stolce, biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

Przed jednoczesnym zastosowaniem leku ze środkami przeciwzakrzepowymi, należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów

Essentiale Max nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ciąża i laktacja

Produkty otrzymywane z nasion sojowych są często składnikiem pożywienia, jak dotąd nie zaobserwowano szkodliwego wpływu na
przebieg ciąży podczas ich stosowania.

Jednak wyniki badań przeprowadzone na zwierzętach nie są wystarczające.

W związku z powyższym stosowanie produktu w czasie ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane.

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SANOFI-AVENTIS

Pozwolenie: MZ 20844
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