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Omeprazole Genoptim SPH kapsułki dojelitowe twarde, 14
kaps.
 

Cena: 10,49 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 kaps.

Postać kaps.dojel.twarde

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

Omeprazole Genoptim SPH 20 mg zawiera omeprazol, należący do grupy leków nazywanych inhibitorami pompy protonowej, których
działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Wskazania:
- leczenie objawów refluksu (np. zgagi czy zarzucania treści żołądkowej) u osób dorosłych

Złagodzenie objawów może wystąpić dopiero po 2-3 dniach przyjmowania leku.

Nie zaleca się stosowania leku Omeprazole Genoptim SPH jako środka zapobiegawczego.

Skład:
Substancja czynna: każda kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu.
Pozostałe składniki: sacharoza, ziarenka, laktoza bezwodna, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, disodu
fosforan dwunastowodny, hypromelozy ftalan, ftalan dietylu.

Dawkowanie:
Lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka to 10 mg - 20 mg raz na dobę przez 14 dni.
Jeśli po tym czasie objawy nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

Przyjmowanie leku zaleca się rano na czczo lub z posiłkiem.
Kapsułki należy połykać w całości popijając wodą.
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Przeciwwskazania:
Jeśli pacjent będzie miał planowane specyficzne badanie krwi (stężenie chromograniny A), występowała u niego reakcja skórna po
stosowaniu leku podobnego leku który zmniejszającego wydzielanie kwasu żołądkowego przed zastosowaniem leku Omeprazole
Genoptin lub stwierdzono u niego nietolerancję niektórych cukrów (lek zawiera laktozę i sacharozę), powinien skontaktować się z
lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C.

Opakowanie: 14 kapsułek

Podmiot odpowiedzialny
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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