
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Famotydyna Ranigast 20 mg x 30 tabl LEGENDA NOWOŚĆ
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 20 mg

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki powlekane

Producent Polpharma

Rejestracja lek

Substancja
czynna

famotydyna

Zastosowanie Zgaga

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku

jest famotydyna.

Każda tabletka zawiera 20 mg famotydyny.
Pozostałe składniki leku to:
Rdzeń tabletki: skrobia żelowana, celuloza sproszkowana, magnezu stearynian, talk.
Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 6000, talk, lak z czerwienią koszenilową (E124).

Wskazania i działanie

Famotydyna Ranigast zawiera famotydynę, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora H2. Hamuje ona
wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych
niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność. Działanie leku
utrzymuje się przez 10 do 12 godzin.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Famotydyna Ranigast

jeśli pacjent ma uczulenie na famotydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki z grupy antagonistów receptorów H2 w wywiadzie;
jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek.

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

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 
Dawkowanie

Dorośli

W przypadku wystąpienia objawów zwykle stosuje się 1 tabletkę 20 mg na dobę. W razie nawrotu dolegliwości można zastosować 1
tabletkę 20 mg 2 razy na dobę. Dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 40 mg (2 tabletki).

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.

Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem przez dłużej niż 2 tygodnie. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 2 tygodniach
leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Ze względu na to, że lek jest wydalany głównie przez nerki, należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż może okazać się
konieczne zmniejszenie dawki o połowę lub wydłużenie okresu pomiędzy podaniem kolejnych dawek do 36-48 godzin.

Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością nerek.

Działania niepożądane

W przypadku zauważenia którychkolwiek spośród poniższych bardzo rzadkich, lecz poważnych działań niepożądanych należy
zaprzestać przyjmowania leku Famotydyna Ranigast oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

Nagłe świsty, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, zaczerwienienie, omdlenie lub utrudnienie przełykania (ciężka reakcja
alergiczna).
Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w
okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych lub spełzanie dużych powierzchni naskórka. Może to być zespół Stevensa-Johnsona
lub toksyczna rozpływna martwica naskórka.
Zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby (zapalenie wątroby, żółtaczka
cholestatyczna).

Do innych działań niepożądanych należą:

Często

(występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

ból głowy, zawroty głowy
zaparcia, biegunka

Niezbyt często

(występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

anoreksja
zaburzenia smaku
suchość w jamie ustnej, nudności i (lub) wymioty, uczucie dyskomfortu lub pełności w jamie brzusznej, wzdęcia
wysypka, świąd, pokrzywka
zmęczenie

Bardzo rzadko

(występują u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi: krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi
przemijające zaburzenia psychiczne w tym depresja, stany lękowe, pobudzenie, dezorientacja, splątanie i omamy, spadek libido,
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 bezsenność
drgawki, napady padaczkowe którym towarzyszy utrata przytomności, drgawki, ślinotok, szczękościsk, czasem szybkie ruchy gałek
ocznych (zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek), czucie opaczne, senność
śródmiąższowe zapalenie płuc czasami prowadzące do śmierci
zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych
nadmierne wypadanie włosów
bóle stawów, kurcze mięśni
blok przedsionkowo-komorowy, wydłużenie odcinka QT (zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek)
impotencja
ucisk w klatce piersiowej.

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 

Parametry

Wybierz moc 20 mg (0,00 PLN)
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