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Bioprazol Bio Max 20 mg, 14 kapsułek
 

Cena: 14,71 zł

Opis słownikowy

Dawka 20 mg

Opakowanie 14 kapsułek dojelitowych twardych

Postać kapsułki dojelitowe twarde

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

Opis
Bioprazol Bio Max w postaci kapsułek dojelitowych, twardych stosowany jest u pacjentów dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów
refluksu żołądkowo-przełykowego. Refluks, to cofanie się kwasu z żołądka do przełyku (łączy gardło z żołądkiem), w którym wskutek
tego może dojść do rozwoju stanu zapalnego i towarzyszącego mu bólu.

Wskazania

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u osób dorosłych.

Działanie
Zmniejszanie ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Dawkowanie

Dorośli: 20 mg (1 kapsułka twarda) raz na dobę przez 14 dni. W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne
przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni. U większości pacjentów zgaga ustępuje całkowicie w ciągu 7 dni. Po uzyskaniu
całkowitego ustąpienia dolegliwości leczenie należy zakończyć,
Kapsułkę przyjmować rano, przed jedzeniem, popić 1/2 szklanki wody, połykać w całości, nie należy żuć ani kruszyć przed
połknięciem.

Skład

Jedna kapsułka twarda zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza 163mg, laktoza bezwodna 8mg.
Zawartość kapsułki - Rdzenie peletek: sacharoza, ziarenka, laktoza bezwodna, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, sodu
laurylosiarczan, disodu fosforan dwunastowodny, hypromelozy ftalan, dietylu ftalan.
Osłonka kapsułki - wieczko kapsułki: żelatyna Indygotyna (E132), żółcień chinolinowa (E104).
Korpus kapsułki: Żelatyna Indygotyna (E132), Żółcień chinolinowa (E104)
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną.
Omeprazolu, tak jak innych inhibitorów pompy protonowej nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem.
Jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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