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Helicid Control 10 mg, 14 kapsułek
 

Cena: 8,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 mg

Opakowanie 14 kapsułek dojelitowych twardych

Postać kapsułki dojelitowe twarde

Producent ZENTIVA K.S.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

Opis
Helicid Control, lek w postaci kapsułek dojelitowych twardych. Zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy
leków określanej mianem „inhibitorów pompy protonowej”. Leki te zmniejszają ilość kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Wskazania
Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga, zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku) u pacjentów
dorosłych.

Działanie
Zmniejszanie ilości kwasu wydzielanego w żołądku.

Dawkowanie

Dorośli: 20 mg raz na dobę przez 14 dni.
Kapsułki należy przyjmować w całości, rano przed posiłkiem, popijając odpowiednią ilością płynu.
W celu uzyskania poprawy objawów zalecane może być konieczne przyjmowanie produktu przez 2-3 kolejne dni.
U większości pacjentów zgaga ustępuje całkowicie w ciągu 7 dni. Po uzyskaniu całkowitego ustąpienia dolegliwości leczenie
należy zakończyć.

Skład
1 kapsułka zawiera 10 mg omeprazolu (Omeprazolum).
Substancje pomocnicze: Sacharoza ziarenka, Laktoza bezwodna, Hypromeloza, Hydroksypropyloceluloza, Sodu laurylosiarczan, Disodu
fosforan dwunastowodny, Makrogol 6000, Talk, Kwasu metakrylowego-etylu akrylanu kopolimer (1:1).
Skład otoczki: Żelaza tlenek czarny, Żelaza tlenek czerwony, Tytanu dwutlenek, Żelaza tlenek żółty, Żelatyna.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać jednocześnie z
nelfinawirem.

Działania niepożądane

Częste działania niepożądane: ból głowy, wpływ na żołądek lub jelita: biegunka, ból żołądka, zaparcia, gazy (wzdęcia), nudności
lub wymioty.
Niezbyt częste działania niepożądane: obrzęk stóp i kostek, zaburzenia snu (bezsenność), zawroty głowy, uczucie mrowienia i
kłucia, uczucie senności, uczucie wirowania (zawroty głowy (zaburzenia równowagi)), zmiany w wynikach badań
czynnościowych wątroby, wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry, ogólne złe samopoczucie oraz
brak energii.
Rzadkie działania niepożądane: problemy dotyczące krwi, takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi. Może to
prowadzić do osłabienia, łatwiejszego powstawania siniaków lub zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia,
reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzęk warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech, małe stężenie
sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych, uczucie pobudzenia, splątania lub
przygnębienia, zmiana odczuwania smaku, problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie, nagłe wystąpienie
świszczącego oddechu lub duszności (skurcz oskrzeli), suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie
jelita (prowadzące do biegunki), zakażenie określane mianem „grzybicy”, które może obejmować jelita i jest wywołane przez
grzyby, zaburzenia dotyczące wątroby, w tym żółtaczka, które mogą powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu
oraz zmęczenie, wypadanie włosów (łysienie), wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce, bóle stawów (artralgia) lub bóle
mięśni (mialgia), ciężkie zaburzenia dotyczące nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), zwiększona potliwość.
Bardzo rzadkie działania niepożądane: zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek), agresja,
widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy), ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do
niewydolności wątroby i zapalenia mózgu, nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania
skóry. Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół StevensaJohnsona,
toksyczno-rozpływna martwica naskórka), osłabienie mięśni, powiększenie piersi u mężczyzn, hipomagnezemia.
W bardzo rzadkich przypadkach Helicid Control może wywierać wpływ na liczbę krwinek białych we krwi, prowadząc do
niedoboru odporności. W przypadku wystąpienia u pacjenta zakażenia z takimi objawami, jak gorączka z towarzyszącym
poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub gorączka z objawami

miejscowego zakażenia, takimi jak ból szyi, gardła lub w jamie ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, należy skonsultować się
możliwie jak najszybciej z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu o wyniki
badania krwi. Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji
poinformował lekarza o przyjmowaniu leku.

Przechowywanie

W suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.
Produkt jest wrażliwy na wilgoć, z tego względu w zakrętce umieszczono środek suszący. Zakrętkę należy starannie zakręcać
zaraz po wyjęciu produktu z opakowania.
Przechowywać 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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