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Helicid MAX 14 kapsułek dojelitowych
 

Cena: 15,65 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 14 kapsułek

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Omeprazolum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Wskazania i działanie Helicid MAX to kapsułki dojelitowe. Lek zawiera substancję czynną omeprazol. Należy on do grupy leków
określanych mianem „inhibitorów pompy protonowej”. Jego działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w
żołądku. Lek Helicid MAX jest stosowany u pacjentów dorosłych: w leczeniu krótkoterminowym objawów refluksu żołądkowo-
przełykowego (np. zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej – kwaśne odbijanie). Refluks jest to cofanie się kwasu z żołądka do
przełyku (rurka łącząca gardło z żołądkiem), wskutek czego w przełyku 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 ustach (w wyniku odbijania kwaśnej treści). W celu uzyskania poprawy w leczeniu dolegliwości może
być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.  Przeciwwskazania Kiedy nie przyjmować leku Helicid MAX jeśli pacjent ma
uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne
inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol); jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir
lub nelfinawir (leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV). Składniki Substancją czynną leku jest omeprazol. Każda kapsułka
zawiera 20 mg omeprazolu. Pozostałe składniki to: Wypełnienie kapsułki: sacharoza, ziarenka (zawierające skrobię kukurydzianą i
sacharozę), sodu laurylosiarczan, disodu fosforan bezwodny, mannitol, hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu
dwutlenek (E171) i kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%. Otoczka kapsułki: żelatyna, żółcień chinolinowa
(E104) i tytanu dwutlenek (E171). 
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