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Cholestil Max 200 mg, 30 tabletek
 

Cena: 21,15 zł

Opis słownikowy

Dawka 200 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Hymecromonum

Opis produktu
 

Opis
Cholestil Max, lek w postaci tabletek. Zawiera substancję czynną hymekromon, która jest pochodną kumaryny.

Wskazania

Pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskinez, zaburzeń dyspeptycznych.
Stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze
zmniejszonym wydzielaniem żółci.

Działanie

Rozkurczowo na mięśniówkę gładką dróg żółciowych i zwieracza Oddiego, zwiększa wydzielanie żółci i przyspiesza jej wydalanie
przez drogi żółciowe. Zmniejsza zastój żółci i związane z tym dolegliwości oraz utrudnia tworzenie się złogów cholesterolowych
i kamieni żółciowych.

Dawkowanie

Dorośli: 200 do 400 mg (od 1 do 2 tabletek) 30 minut przed posiłkiem 3 razy na dobę przez tydzień.
Tabletki nie należy dzielić.

Skład

Substancja czynna: hymekromon.
Pozostałe składniki: skrobia ziemniaczana, żelatyna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na hymekromon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Niedrożność dróg żółciowych.
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- U pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy i z chorobą Crohna.
- Ciężka niewydolność wątroby i/lub nerek.

Działania niepożądane
Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000): biegunka, uczucie pełności lub ucisku w jamie brzusznej, reakcje nadwrażliwości,
wysypka lub inne skórne reakcje alergiczne.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cholestil Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia objawów niewydolności wątroby i/lub nerek należy przerwać przyjmowanie leku.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Cholestil Max a inne leki: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Morfina osłabia działanie leku Cholestil Max. Podczas stosowania leku
Cholestil Max razem z metoklopramidem następuje osłabienie działania obu leków.
Cholestil Max z jedzeniem i piciem: lek należy zażywać na pół godziny przed spożyciem posiłku.
Cholestil Max u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby: nie należy stosować leku u pacjentów z
niewydolnością wątroby i/lub nerek.
Cholestil Max u pacjentów w podeszłym wieku: nie ma konieczności zmiany dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.
Ciąża i karmienie piersią: 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.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży. Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku w okresie
karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: brak danych dotyczących wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność
prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

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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