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Bioprazol Bio Max, 20mg, 20 kapsułek dojelitowych
 

Cena: 13,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania

Bioprazol Bio Max stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej
treści żołądkowej). Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Właściwości

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, w efekcie czego może pojawić się stan zapalny i towarzyszący mu ból. Może
to prowadzić do następujących objawów: uczucie palącego bólu w klatce piersiowej wstępującego aż do gardła (zgaga) czy kwaśnego
smaku w ustach. Warto w w takiej sytuacji sięgnąć po Bioprazol Bio Max. Bioprazol Bio Max jest lekiem w postaci kapsułek twardych,
które zawierają substancję czynną - omeprazol. Omeprazol należy do grupy "inhibitorów pompy protonowej". Mechanizm jego działania
polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.  W ten sposób redukuje on drażniący wpływ kwaśnej treści
żołądkowej na przełyk u pacjentów, u których występuje cofanie treści żołądkowej do przełyku. Zawarty w Bioprazolu Bio Max
omeprazol nie wywołuje, np. niekomfortowych dla pacjenta efektów, takich jak przy zastosowaniu ranitydyny (uodpornienie się na
działanie substancji czynnej i efekt odbijania po odstawieniu). Aż 80% pacjentów potwiedza redukcję nasilenia i częstość występowania
zgagi po zastosowaniu omeprazolu. Lek działa przez 24 godziny. Wykazuje aż 87,9% skuteczności w leczeniu zgagi nocnej u pacjentów
z GERD i refluksowym zapaleniem przełyku.

Skład

substancja czynna - omeprazol
Jedna kapsułka leku zawiera 20 mg omeprazolu.
pozostałe składniki: zawartość kapsułki: sacharoza, ziarenka; laktoza bezowdna, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, sodu
laurylosiarczan, disodu fosforan dwunastowodny, hypromelozy ftalan, dietylu ftalan; osłonka kapsułki: żelatyna, indygotyna, żółcień
chinolowa

Stosowanie
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20 mg (1 kapsułka twarda) raz na dobę przez 14 dni. Produkt Bioprazol Bio Max w postaci kapsułek najlepiej przyjmować rano, przed
jedzeniem, popijając połową szklanki wody. Kapsułkę należy połykać w całości. Nie należy jej żuć ani kruszyć przed połknięciem.
W celu uzyskania poprawy objawów konieczne może być przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

Ważne informacje
Bioprazol Bio Max jest niewskazany w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników
leku.
Przewciwskazaniem do jego stosowania jest również nadwrażliwość na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np.
pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol) oraz przyjmowanie leku zawierającego atazanawir lub nelfinawir (stosowane w
leczeniu zakażenia wirusem HIV). Niewskazany dla dzieci i młodzieży. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.
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