
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Piastprazol, 20 mg, kapsułki dojelitowe twarde, 14 szt.
 

Cena: 9,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)

Postać kaps.dojel.twarde

Producent AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład 
Substancja czynna: omeprazol (Omeprazolum). Każda kapsułka zawiera 20mg omeprazolu oraz substancje pomocnicze: wypełnienie
kapsułki: sacharoza, ziarenka (zawierające skrobię kukurydzianą i sacharozę), sodu laurylosiarczan, disodu fosforan bezwodny, mannitol,
hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E171) i kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1),
dyspersja 30%. Otoczka kapsułki: żelatyna, żółcień chinolinowa (E104) i tytanu dwutlenek (E171).

Działanie 
Omeprazol, czyli substancja czynna produktu leczniczego Helicid Max 20mg, zaliczany jest do grupy inhibitorów pompy protonowej. Są
to leki, które zmniejszają ilość kwasu solnego wydzielanego w żołądku. Produkt leczniczy Helicid Max 20mg jest wskazany jako środek
w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego – zgagi, zarzucania kwaśnej treści żołądkowej (kwaśne odbijanie). Lek jest
przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych do krótkotrwałego stosowania.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Helicid Max 20mg wskazany do stosowania w krótkoterminowym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-
przełykowego. Do stosowania u osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku w następujących przypadkach: kiedykolwiek
występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku zmniejszającego wydzielanie kwasu żołądkowego; planowane są specyficzne
badanie krwi (stężenie chromograniny A). W przypadku występowania wysypki skórnej (szczególnie na obszarach skóry narażonej na
działanie promieni słonecznych) należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować leku dłużej
niż 14 dni. Należy skonsultować się z lekarzem, gdy mimo stosowania leku objawy nie ustępują lub się nasilają. Lek ten może wpływać
na utajenie objawów innych chorób. Trzeba skonsultować się z lekarzem, gdy przed rozpoczęciem stosowania leku lub w trakcie
leczenia wystąpiły takie objawy: nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie; ból żołądka lub niestrawność; pojawienie
się wymiotów treścią pokarmową lub krwią; oddawanie czarnych stolców; ciężka lub uporczywa biegunka (omeprazol może zwiększać
częstość występowania biegunki zakaźnej); owrzodzenia żołądka lub przebycie zabiegu chirurgicznego w obrębie przewodu
pokarmowego; leczenie objawowe niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni; niestrawność lub zgaga występująca przez 4 lub
więcej tygodni; żółtaczka lub ciężka choroba wątroby; wiek pacjenta powyżej 55 lat, wystąpienie nowych objawów lub zmiana
istniejących objawów w ostatnim czasie. Lek nie nadaje się do stosowania zapobiegawczego. Lek ten może wpływać na działanie innych
przyjmowanych leków. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: możliwość stosowania tego leku należy omówić z lekarzem. Lek
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przenika do mleka. Lek zawiera sacharozę – w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów należy omówić z lekarzem
możliwość stosowania leku. Lek zawiera żółcień chinolinową – składnik ten może wywoływać reakcję alergiczną.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku uczulenia na leki zawierające inne
inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol). Nie stosować w przypadku, gdy stosowane są leki
z atazanawirem lub nelfinawirem (leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku pojawienia się następujących objawów
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem: nagłe świsty, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub
utrudnienie przełykania (objawy ciężkiej reakcji alergicznej); zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem (możliwe
powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych – to mogą to być objawy zespołu
Stevensa-Johnsona lub toksyczno-rozpływnej martwicy naskórka (bardzo rzadko); zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie
(objawy żółtaczki). Inne działania niepożądane: często – ból głowy; ból brzucha, biegunka, zaparcia, wzdęcia; nudności lub wymioty;
łagodne polipy żołądka; niezbyt często – obrzmienie stóp i kostek; zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucia, senność; zmiany w
wynikach badań czynnościowych wątroby; wysypka skórna, pokrzywka, świąd skóry; ogólne złe samopoczucie oraz brak energii; rzadko
– agranulocytoza; małopłytkowość; reakcje alergiczne; hiponatremia; uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia; zmiana
odczuwania smaku; niewyraźne widzenie; nagłe uczucie świstów oddechowych lub zadyszki (skurcz oskrzeli); suchość w jamie ustnej;
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; grzybica przewodu pokarmowego; mikroskopowe zapalenie jelita grubego; zapalenie wątroby z
żółtaczką lub bez; wypadanie włosów (łysienie); wysypka skórna spowodowana nadwrażliwością skóry na światło (należy unikać
przebywania w słońcu); bóle stawów, bóle mięśni; zaburzenia czynności nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek); nadmierne pocenie się;
bardzo rzadko – omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób); ciężkie zaburzenia czynności wątroby prowadzące do
niewydolności wątroby i zapalenia mózgu; zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka; osłabienie mięśni;
powiększenie piersi u mężczyzn; częstość nieznana – w przypadku stosowania leku przez okres dłuższy niż 3 miesiące może dojść do
zmniejszenia stężenia magnezu we krwi (objawy – zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy,
przyspieszona akcja serca) – jeśli takie objawy wystąpią, należy skontaktować się z lekarzem; wysypka mogąca przebiegać z bólem
stawów.

Dawkowanie 
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Zalecana dawka dobowa: jedna kapsułka
(stosować raz na dobę). Można stosować przez 14 dni. Jeśli po tym czasie objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Dla
uzyskania poprawy konieczne może być stosowanie leku przez 2-3 kolejne dni. Kapsułkę należy przyjmować rano – na czczo lub z
posiłkiem, połykać w całości, popić połową szklanki wody. Kapsułek nie żuć i nie gryźć. W przypadku problemu z połykaniem kapsułki
można ją otworzyć, a jej zawartość rozpuścić w łyżce wody niegazowanej lub soku np. jabłkowego, ananasowego, pomarańczowego
(sok powinien być kwaśny), ewentualnie w musie jabłkowym. Mieszankę należy wypić od razu po przygotowaniu (najpóźniej w ciągu 30
minut od przygotowania), następnie popić ją połową szklanki wody. Do szklanki, w której była mieszanka, należy wlać około 125ml wody
(połowa szklanki) i wypić tę wodę. W ten sposób jest pewność, że cała dawka leku została przyjęta. Nie należy używać wody gazowanej i
mleka. Zawartych w leku cząstek stałych nie należy kruszyć i żuć.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
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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