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Cena: 8,37 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 14 kaps.

Postać kaps.dojel.twarde

Producent ZENTIVA K.S.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Substancją czynną leku jest omeprazol w postaci soli sodowej omeprazolu w ilości odpowiadającej 10 mg (Helicid 10) lub 20 mg
(Helicid 20) omeprazolu. Inne składniki leku to: sacharoza ziarenka, laktoza bezwodna, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, sodu
laurylosiarczan, disodu fosforan dwunastowodny, trietylu cytrynian, talk, kwasu metakrylowego-etylu akrylanu kopolimer (1:1). Skład
otoczki: żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek czerwony, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty, żelatyna.

Działanie:
Helicid Control działa na bazie substancji czynnej o nazwie omeprazol. Zaliczany jest on do kategorii leków nazywanych „inhibitorami
pompy protonowej". Substancja czynna odpowiada za ograniczenie ilości kwasu wydzielanego w żołądku, co przyczynia się do
złagodzenia związanych z nadkwasotą dolegliwości.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe preparatu
równoczesne stosowanie leku z nelfinawirem

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu u osób dorosłych w przypadku choroby refluksowej przełyku, owrzodzenia górnego odcinka jelita
cienkiego (wrzody dwunastnicy) albo żołądka (wrzody żołądka), owrzodzenia zakażonego bakteriami Helicobacter pylori (w skojarzeniu z
antybiotykiem), owrzodzenia wywołane stosowaniem leków z kategorii NLPZ, zespołu Zollingera-Ellisona. Lek podawać również
dzieciom powyżej 1 roku życia oraz powyżej 10 kg masy ciała przy refluksie przełyku oraz u dzieci i młodzieży powyżej 4 lat przy
owrzodzeniach zakażonych bakteriami nazywanymi Helicobacter pylori (w skojarzeniu z antybiotykiem).

Dawkowanie:
Stosować doustnie, zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek przyjmować rano. Przy refluksie przełyku, wrzodach żołądka przeważnie stosuje
się 20 mg x 1/24h przez 4-8 tygodni. Lekarz może zalecić pacjentowi przyjmowanie dawki 20-40 mg przez kolejne 4-8 tygodni, jeżeli nie
będzie efektów. W czasie leczenia wrzodów górnego odcinka jelita cienkiego (wrzodów dwunastnicy) stosować 20 mg x 1/24h przez 2
tygodnie. Dawkę można powtórzyć przez następne 2 tygodnie, jeśli wrzód się nie zagoi. Do całkowitego wygojenia dawka może zostać
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zwiększona do 40 mg x 1/24h przez 4 tygodnie.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

