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RAPHACHOLIN C 30 tabl.
Cena: 12,74 PLN

Opis produktu
RAPHACHOLIN C 30 tabl.
Raphacholin C zawiera w składzie wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem leczniczym (1:1), wyciąg gęsty z ziela karczocha,
kwas dehydrocholowy oraz olejek miętowy.
Jest lekiem działającym żółciopędnie i żółciotwórczo (wywiera bezpośredni wpływ na wątrobę, pobudza wydzielanie żółci).
Regularne przyjmowanie preparatu pobudza wydzielania żółci, co działa ochronnie na miąższ wątroby, przyśpiesza eliminację z żółcią
szkodliwych substancji i wzmaga ruchy perystaltyczne jelit.
Wskazania:
Raphacholin C tradycyjnie stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z dysfunkcją wątroby (wzdęcia, bóle
brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego
Skład:
1 tabletka drażowana zawiera:
Substancje czynne: Raphani sativi nigri radicis extractum siccum cum carbo medicinalis
(wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem leczniczym) (1:1) – 150 mg
( DER 18:1, ekstrahent: etanol 85 % V/V )
Cynarae herbae extractum spissum (wyciąg gęsty z ziela karczocha) – 47 mg
(DER 3:1, ekstrahent: etanol 50 % V/V )
Acidum dehydrocholicum (kwas dehydrocholowy) – 40 mg
Menthae piperitae oleum (olejek miętowy) – 15 mg
Substancje pomocnicze: sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian,talk, guma arabska, wapnia wodorofosforan
dwuwodny, powidon, celuloza mikrokrystaliczna, substancja barwiąca (tlenek żelaza czarny + dwutlenek tytanu).
Dawkowanie:
Dorośli – w niestrawności jednorazowo 1 do 3 tabletek, w innych dolegliwościach trawiennych przeciętnie 3 razy dziennie po 1 do 2
tabletek 30 min. po posiłku. W zaparciach 2 tabletki rano i wieczorem na ½ godziny przed jedzeniem.
Po konsultacji z lekarzem, u dzieci powyżej 10 lat 1 tabletkę 3 razy dziennie po posiłku.
W przypadku zażycia większej dawki leku Raphacholin C niż zalecana:
W przypadku znacznego przedawkowania, wielokrotnie przekraczającego zalecane dawki (jednorazowe przyjęcie kilkudziesięciu tabletek
drażowanych), sporadycznie mogą wystąpić wymioty, biegunka, dyselektrolitemia, bóle głowy, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia
oddychania, zaburzenia rytmu serca, skurcze mięśniowe, uczucie znużenia, osłabienie, nudnośc
Stosowanie innych leków:
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Dotychczas nie opisano istotnych interakcji z innymi lekami. W dużych dawkach z lekami hipotensyjnymi i moczopędnymi, potencjalnie
może powodować hipokaliemię.
Działanie niepożądane:
Jak każdy lek, Raphacholin C może powodować działania niepożądane. Sporadycznie mogą wystąpić luźne stolce, kolka żółciowa oraz
reakcje alergiczne na składniki leku. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, należy zaprzestać stosowania
leku.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Informacje dodatkowe:
Nie należy stosować leku przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku, ciężkich chorobach wątroby, niedrożności dróg
żółciowych i przewodu pokarmowego, ostrych i przewlekłych stanach zapalnych żołądka i jelit. W przypadku kamicy żółciowej lek
stosować po konsultacji z lekarzem.
Po konsultacji z lekarzem można stosować u dzieci powyżej 10 roku życia 1 tabletkę drażowaną 3 razy dziennie po posiłku.
Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet w ciąży, dlatego nie zaleca się samodzielnego stosowania preparatu w ciąży.
Niektóre składniki preparatu przenikają do mleka matki, dlatego nie zaleca się samodzielnego stosowania preparatu w okresie karmienia
piersią.
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