Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

POLPRAZOL MAX 20mg 14 kaps.
Cena: 11,51 PLN

Opis produktu
POLPRAZOL MAX 20mg 14 kaps.
Wskazania:
Polprazol Max 20 mg jest stosowany u pacjentów dorosłych w leczeniu krótkotrwałym objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np.
zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśne odbijania).
Działanie:
Polprazol Max 20 mg zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków określanych jako "inhibitory pompy
protonowej". Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.
Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, w którym wskutek tego może dojść do rozwoju stanu zapalnego i
towarzyszącego mu bólu. Może to powodować występowanie takich objawów, jak uczucie palącego bólu w klatce piersiowej
wstępującego aż do gardła (zgaga) oraz kwaśnego smaku w jamie ustnej (w wyniku odbijania kwaśnej treści). W celu uzyskania
złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.
Skład:
Substancją czynną leku jest omeprazol.
Każda kapsułka zawiera peletki dojelitowe zawierające po 20 mg omeprazolu.
Inne składniki leku to: sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu
laurylosiarczan, powidon K30, potasu oleinian, hypromeloza, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu
cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk.
Dawkowanie i sposób użycia:
Zwykle stosowana dawka to: jedna kapsułka (20 mg) raz na dobę przez 14 dni. Jeżeli objawy nie ustąpią po tym czasie należy
skontaktować się z lekarzem. W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.
Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.
Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo.
Należy połykać kapsułki w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek. Jest to ważne,
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ponieważ kapsułki zawierają peletki, które zapobiegają rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku.
Jest ważne, aby peletki nie uległy uszkodzeniu. Te peletki zawierają substancję czynną omeprazol i są zabezpieczone przed rozpadem w
żołądku w celu umożliwienia jej wchłaniania z jelita. Peletki uwalniają substancję czynną w jelicie, gdzie jest ona wchłaniana, a następnie
działa.
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