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Raphacholin C, 30 tabletek drażowanych wątroba odporność
LEGENDA
 

cena: 14,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki drażowane

Producent Herbapol Wrocław

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Wątroba

Opis produktu
 

Czym jest i jak działa lek Raphacholin C?

Raphacholin C w tabletkach jest lekiem działającym żółciopędnie i żółciotwórczo (wywiera bezpośredni wpływ na wątrobę, pobudza
wydzielanie żółci). Regularne przyjmowanie produktu pobudza wydzielanie żółci co działa ochronnie na miąższ wątroby, przyspiesza
eliminację z żółcią szkodliwych substancji i wzmaga ruchy perystaltyczne jelit. Zawiera w składzie wyciąg suchy z korzenia rzodkwi
czarnej z węglem aktywnym (1:1), wyciąg gęsty z ziela karczocha, kwas dehydrocholowy oraz olejek eteryczny miętowy.
Raphacholin C - wskazania

Raphacholin C tradycyjnie stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z nieprawidłową czynnością wątroby
(wzdęcia, bóle brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego.

Substancja czynna: Acidum dehydrocholicum, Cynarae herba, Menthae piperitae aetheroleum
Raphacholin C - skład

1 tabletka drażowana zawiera:

150 mg wyciągu suchego z Raphanus sativus L., radix (korzeń rzodkwi czarnej) z węglem aktywnym (1:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny:
etanol 85 % V/V

47 mg wyciągu gęstego z Cynarae scolymus L., herba (ziele karczocha), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 50 % V/V

40 mg kwasu dehydrocholowego (Acidum dehydrocholicum)
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15 mg olejku eterycznego z Mentha piperita L., aetheroleum (olejek eteryczny miętowy)

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, powidon, celuloza mikrokrystaliczna, guma arabska, wapnia
wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian, substancja barwiąca Pigment Blend
PB-277000 (tlenek żelaza czarny i dwutlenek tytanu).

Jak stosować lek Raphacholin C?

1 - 2 drażetki 3 razy dziennie 30 min po posiłku - w zaparciu 2 drażetki na czczo.
Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 10 lat.

U dzieci powyżej 10 lat i młodzieży dawkowanie leku należy skonsultować z lekarzem.
Kiedy nie należy stosować leku Raphacholin C?

  Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

  Jeśli występują ciężkie choroby wątroby, niedrożność dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, ostre i przewlekłe stany zapalne
żołądka i jelit.

W przypadku kamicy żółciowej lek stosować po konsultacji z lekarzem.

Zawartość:
Lek Raphacholin C to okrągłe, lśniące tabletki drażowane o barwie czarnej. Opakowanie jednostkowe - 1 blister z folii PVC /Al
zawierający 30 tabletek drażowanych w tekturowym pudełku wraz z ulotką informacyjną dla pacjenta.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL WROCŁAW

Pozwolenie: MZ R/0706

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia dotyczące stosowania leku Raphacholin C

Przed rozpoczęciem stosowania należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Raphacholin C zwiększa objętość wydzielanej żółci, dlatego u pacjentów z kamicą żółciową istnieje możliwość przesunięcia kamieni.

Lek stosować po przeprowadzeniu indywidualnego rozpoznania stanu dróg żółciowych pacjenta.

Lek Raphacholin C zawiera sacharozę.
Raphacholin C w ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz wpływu na płodność.Niektóre składniki produktu przenikają
do mleka matki.
Raphacholin C a interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.
Dotychczas nie opisano istotnych interakcji z innymi lekami. W dużych dawkach z lekami hipotensyjnymi (obniżającymi ciśnienie
tętnicze krwi) i moczopędnymi potencjalnie może powodować hipokaliemię (tj. obniżone poniżej normy stężenie jonów potasu w
surowicy krwi).
Raphacholin C a skutki uboczne
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 Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania:
bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko
(<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki; nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).Podczas stosowania
produktu leczniczego Raphacholin C mogą wystąpić:

  Zaburzenia żołądka i jelit (luźne stolce) – częstość nieznana

  Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (kolka żółciowa) – częstość nieznana

  Zaburzenia układu immunologicznego (reakcje alergiczne) – częstość nieznana

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy zaprzestać stosowania leku.

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 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +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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