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Helicid MAX 20 mg, 14 kapsułek dojelitowych twardych
 

Cena: 10,46 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Producent AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Opis produktu
 

Helicid MAX 20 mg to lek z grupy inhibitorów pompy protonowej, zawierający omeprazol w dawce 20 mg. Helicid MAX służy do
krótkotrwałego leczenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga, zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych.

 

Wskazania

Lek Helicid MAX 20 mg  w kapsułkach dojelitowych jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego
(np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) pacjentów dorosłych.

 

 

Dawkowanie

Dawkowanie  u  dorosłych: zalecane dawkowanie to 20 mg raz na dobę przez 14 dni. W celu uzyskania poprawy objawów może być
konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni. U większości pacjentów zgaga ustępuje całkowicie w ciągu 7 dni. Po uzyskaniu
całkowitego ustąpienia dolegliwości, leczenie należy zakończyć.
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Pacjenci z niewydolnością nerek: nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby: pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni poradzić się lekarza przed rozpoczęciem
przyjmowania produktu leczniczego.

Pacjenci  w  podeszłym wieku  (>65 lat): u osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Sposób podawania

Helicid Max przyjmuje się doustnie. Produkt leczniczy należy przyjmować rano, połykając w całości i popijając szklanką wody. Kapsułek
nie wolno żuć ani kruszyć.

Dotyczy pacjentów z zaburzeniami połykania oraz dzieci, które są w stanie pić lub połykać pokarm półstały: pacjent może otworzyć
kapsułkę, a zawartość połknąć bezpośrednio, popijając połową szklanki wody lub po jej zmieszaniu z nieco kwaśnym płynem, np. sokiem
owocowym lub musem jabłkowym lub po wymieszaniu z wodą niegazowaną. Zawiesinę należy wypić natychmiast (lub w czasie do 30
minut od przygotowania). W każdym przypadku zawiesinę należy wymieszać bezpośrednio przed wypiciem, a po jej przyjęciu należy
wypić pół szklanki wody.

Skład

Każda kapsułka dojelitowa zawiera 20 mg omeprazolu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każdakapsułka dojelitowa zawiera
od 102 do 116 mg sacharozy.

 

 

Przeciwwskazania

 

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