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Ortanol Max kaps.dojel. 0,02 g 14 kaps.
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 kaps.

Producent SANDOZ GMBH

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

O produkcie
WSKAZANIA
ORTANOL MAX 20 mg 14 kapsułek dojelitowych

Ortanol Max to produkt leczniczy zmniejszający ilość produkowanego kwasu solnego w żołądku do stosowania krótkotrwałego w
przypadku zgagi, czyli refluksu żołądkowo-przełykowego.

DZIAŁANIE
Ortanol Max to produkt leczniczy zawierający omeprazol, który należy do inhibitorów pompy protonowej. Omeprazol zmniejsza ilość
wydzielanego kwasu solnego w żołądku poprzez wpływ na komórki okładzinowe żołądka, które są odpowiedzialne za produkcję kwasu
solnego. Hamowanie komórek okładzinowych jest odwracalne.

SPOSÓB UŻYCIA
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Lek można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek).
Dla złagodzenia objawów, lek powinien być przyjmowany przez 2-3 kolejne dni.
Lek zaleca się stosować rano.
Kapsułki należy połknąć w całości - nie żuć, nie zgniatać.
W przypadku znacząc problemów z połykaniem leku - kapsułkę można otworzyć, nie należy żuć peletek.
Dorośli: zwykle stosuje się 1 kapsułkę (20 mg) raz na dobę przez 14 dni.

WAŻNE
Dłuższe stosowanie leku niż 14 dni wymaga konsultacji z lekarzem.

W przypadku wystąpienia: nieuzasadnionej utraty masy ciała, wymiotów (krwawych), smolistych stolców, uporczywej biegunki, żółtaczki
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 - należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli w przeszłości wystąpiła wysypka skórna po zastosowaniu podobnego leku do Ortanol Max.

Leku nie należy stosować zapobiegawczo.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

SKŁAD
Substancją czynną leku jest: omeprazol (Omeprazolum).
1 kapsułka dojelitowa zawiera 20 mg omeprazolu.
Substancje pomocnicze: granulki: sacharoza, ziarenka, hypromeloza, powidon K25 sodu laurylosiarczan, magnezu tlenek ciężki, talk,
kwasu metakrylowego i etyloakrylanu kopolimer 1:1, dyspersja 30%, trietylu cytrynian, magnezu stearynian; kapsułka: żelatyna, tytanu
dwutlenek (E171)

Pojemność:
14 kapsułek

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. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
SANDOZ GMBH
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