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Helicid Control 10 mg omeprazol żołądek zgaga 14 kapsułek
 

cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 10 mg

Opakowanie 14 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Biofarm

Rejestracja lek

Substancja
czynna

omeprazolum

Zastosowanie Zgaga

Opis produktu
 

Skład i działanie:

Substancją czynną preparatu jest omeprazol, lek z grupy inhibitorów pompy protonowej (ta grupa leków oznaczana jest niekiedy
skrótem IPP). Substancja ta blokuje enzym - pompę protonową (ATP-azę K+/H+) w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka,
przez co hamuje wydzielanie kwasu solnego przez te komórki. W ten sposób zmniejsza się kwasowość (zwiększa się pH) soku
żołądkowego. Stopień zahamowania zależy od dawki i dotyczy zarówno podstawowego jak i stymulowanego wydzielania kwasu
solnego.

Omeprazol jest wrażliwy na działanie kwasu w soku żołądkowym w związku z czym jest stosowany doustnie w postaciach dojelitowych.
Po podaniu doustnym szybko wchłania się z jelita cienkiego, stężenie maksymalne we krwi uzyskiwane jest po około 1–2 godzinach.
Pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną omeprazolu. Po podaniu pojedynczej dawki zmniejszenie wydzielania kwasu
żołądkowego utrzymuje się przez całą dobę. Omeprazol metabolizowany jest w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego
cytochromu P450, metabolity w większości wydalane są z moczem, częściowo także z żółcią.
Wskazania:

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu objawowej choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie kwaśnej
treści żołądkowej).
Przeciwwskazania:

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu
jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki będące pochodnymi
benzimidazolu.

Preparat jest przeciwwskazany, jeżeli równolegle stosowany jest atazanawir (lek przeciwwirusowy).
Dawkowanie:
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Preparat ma postać kapsułek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie
przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli
masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli (po 18. roku życia): zwykle początkowo 20 mg 1 raz na dobę; jeżeli objawy ustąpią należy zmniejszyć dawkę do 10 mg na dobę.
W razie nawrotu objawów zgagi: 20 mg na dobę. Preparat należy stosować przez 14 dni. Jeżeli objawy nie ustąpią po 2 tygodniach
stosowania preparatu należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Nie ma konieczności modyfikowania dawki u osób w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek. Osoby z zaburzeniami
czynności wątroby przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem; w razie potrzeby lekarz dostosuje
dawkowanie.

Sposób stosowania:

Preparat w postaci kapsułek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano, najlepiej na czczo.
Kapsułki należy połykać w całości (nie rozgryzać, nie żuć ani nie kruszyć) popijając wodą. W celu ułatwienia połykania można też
otworzyć kapsułkę i wsypać jej zawartość do lekko kwaśnego napoju (np. sok owocowy lub mus jabłkowy), zamieszać i wypić.

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z
lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w
ciąży lub planujesz ciążę przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie
lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w
Twoim przypadku!

Omeprazol przenika do mleka kobiety karmiącej piersią. Lekarz podejmie decyzję czy możesz stosować preparat w okresie karmienia
piersią.

 

Parametry

Wybierz moc 10 mg (0,00 PLN)
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