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Ortanol Max 20 mg, 14 kapsułek dojelitowych omeprazol
żołądek zgaga
 

cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 20 mg

Opakowanie 14 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Biofarm

Rejestracja lek

Substancja
czynna

omeprazolum

Zastosowanie Zgaga

Opis produktu
 

Wskazania

Ortanol MAX jest stosowany u osób dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (tj. zgaga i
zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej – kwaśnego odbijania).

Substancja czynna: omeprazolum

Skład

Ortanol Max skład

Substancja czynna

20 mg omeprazolu

Pozostałe składniki

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).
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 Dawkowanie

Ortanol MAX dawkowanie:

Zaleca się przyjmowanie leku rano. Ortanol MAX można przyjmować podczas posiłku lub na czczo.

Zwykle stosuje się jedną kapsułkę leku Ortanol MAX (20 mg) raz na dobę przez 14 dni.

Jeśli objawy nie ustąpią po tym czasie, należy skontaktować się z lekarzem.

W celu złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2 lub 3 kolejne dni.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno ich żuć ani zgniatać, gdyż zawierają peletki z substancją
czynną, omeprazolem. Otoczka peletek chroni lek przed rozkładem w żołądku na skutek działania kwasu i umożliwia jego wchłanianie z
jelita. Ważne, aby peletki nie uległy uszkodzeniu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem.

Ostrzeżenia

Nie należy przyjmować leku Ortanol MAX przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem.

Ortanol MAX może maskować objawy innych chorób, dlatego jeśli przed lub w trakcie jego stosowania wystąpi którykolwiek z niżej
wymienionych objawów lub stanów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza:

nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie;

ból żołądka lub niestrawność;

wymioty, również krwawe;

smoliste stolce (również z domieszką krwi);

ciężka lub uporczywa biegunka, gdyż stosowanie omeprazolu może wiązać się z niewielkim ryzykiem wystąpienia biegunki zakaźnej;

stwierdzone wcześniej owrzodzenie żołądka lub przebycie zabiegu chirurgicznego przewodu pokarmowego;

stosowanie ciągłe leczenia objawowego niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni;

ciągłe utrzymywanie się niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni;

żółtaczka lub ciężka choroba wątroby;

wiek powyżej 55 lat i wystąpienie nowych objawów bądź zmiana istniejących objawów w ostatnim czasie.

Nie należy przyjmować leku Ortanol MAX zapobiegawczo.

Działania niepożądane

Ortanol Max działania niepożądane:

W razie zauważenia któregokolwiek spośród poniższych rzadkich lecz ciężkich działań niepożądanych, należy zaprzestać przyjmowania
leku Ortanol Max oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

nagłe świsty, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie przełykania (ciężka reakcja alergiczna);
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zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienie w
okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się
naskórka.

zażółcenie skóry, ciemna barwa moczu i uczucie zmęczenia, co może wskazywać na zaburzenia czynności wątroby.

Najczęstsze działania niepożądane (mogą występować u 1 do 10 na 100 osób) w przypadku stosowania leku Ortanol Max obejmują:

bóle głowy

objawy żołądkowo-jelitowe: biegunka, ból żołądka, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem gazów

nudności, wymioty

łagodne polipy żołądka

Pełen wykaz działań niepożądanych leku Ortanol Max znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Ciąża i laktacja

pacjentka powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Ortanol Max.

Zawartość

Lek Ortanol Max dostępny jest w blistrach w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 14 kapsułek.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ

Pozwolenie: MZ R/1301
 

Parametry

Wybierz moc 20 mg (0,00 PLN)
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