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PANGROL 25 000 20 kapsułek
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Producent BERLIN CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Pangrolzawiera substancje wspomagające trawienie (enzymy) pochodzenia wieprzowego (sproszkowana trzustka zwana też
pankreatyną).Przeznaczenie:Pangrol 25 000 stosuje się jako uzupełnienie enzymów trzustkowych u osób z zaburzeniami trawienia
wynikającymi z braku lub niedostatecznego wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy.Przeciwwskazania:Nie
stosować leku Pangrol 25 000- jeśli pacjent ma nadwrażliwość na pankreatynę, mięso wieprzowe lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku- u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki i ostrymi napadami w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w fazie
zaostrzenia chorobyDawkowanie:Zalecana dawka to 1 kapsułka leku Pangrol 25 000 na każdy posiłek (co odpowiada od 25 000 j. Ph.
Eur. lipazy). Dawkowanie zależy od stopnia nasilenia zaburzeń trawienia. Zwiększenie dawkowania wymaga uprzedniej konsultacji z
lekarzem, a jego celem powinno być uzyskanie poprawy w odniesieniu do objawów. Nie należy przekraczać dobowej dawki 15 000 - 20
000 jednostek lipazy na kilogram masy ciała.Sposób stosowania:Kapsułki leku Pangrol 25 000 należy połykać w całości w trakcie
posiłku, popijając dużą ilością wody.Pacjenci, którzy nie chcą połykać kapsułki w całości, mogą otworzyć ją nad odpowiednim
pojemnikiem (np. szklanką) i połknąć w całości tylko zawartość kapsułki z niewielką ilością płynu.Należy uważać, żeby połknąć tabletki w
całości, ponieważ na skutek żucia skuteczność leku może zostać ograniczona a enzymy uwolnione w jamie ustnej mogą spowodować
uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej. Należy popić dużą ilością płynu (wody lub soku).Skład:Substancja czynna: sproszkowana
trzustka wieprzowaSubstancje pomocnicze:minitabletki: kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, olej rycynowy utwardzany,
krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, 30% wodna zawiesina kopolimeru etyloakrylanu z kwasem metakrylowym (1:1)
typ C, trietylu cytrynian, symetykonu emulsja 30%, talkkapsułka: żelatyna, żelaza tlenek czerwony (E 172), żółcień chinolinowa (E 104),
żelaza tlenek żółty (E 172), indygotyna (E 132), tytanu dwutlenek (E 171)Sposób przechowywania:Przechowywać w miejscu
niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.Po pierwszym otwarciu butelki lek zachowuje
trwałość przez 6 miesięcy.
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