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FAMOTYDYNA Ranigast 20 mg 20 tabletek nadkwaśność,
zgaga
 

Cena: 13,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Famotidinum

Opis produktu
 

Opis

LEK POLECANEJ MARKI NA ZGAGĘ I NIESTRAWNOŚĆ1

ZGAGA

Niestrawność

nadkwaśność

20 tabletki do ssania

Na zgagę i niestrawnośćsięgnij po lek poleconej i sprawdzonej marki.1

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/famotydyna-ranigast-20-mg-20-tabletek.html
https://aptekazawiszy.pl/famotydyna-ranigast-20-mg-20-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Jak działa FAMOTYDYNA Ranigast?

Ranigast FAMOTYDYNA to silny H2 bloker "3. generacji"2. To lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w żołądku, którego wskazaniem
do stosowania jest krótkotrwałe, objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych, niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu
pokarmowego, takich jak niestrawność, zgaga i nadkwaśność3.

 

Zaletyfamotydyna Ranigast

Działa szybko i długo1

- AŻ DO 12 GODZIN

 

SZEROKI ZAKRES DZIAŁANIA:

ZGAGA

NIESTRAWNOŚĆ

NADKWAŚNOŚĆ1

 

 

SILNY H2 BLOKER"3. generacji"2

 

MAŁA TABLETKA

(ZALEDWIE 6MM ŚREDNICY)
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WYGODNE DAWKOWANIE

NIEZALEŻNIE OD POSIŁKU

STOSOWANIE DORAŹNE1

 

 

CO wyróżniafamotydyna Ranigast

1

Famotydyna hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku3

 

2

Kompleksowe działanie - zwalcza zgagę i niestrawność3.

 

3

Doskonale przebadana substancja:

Bardzo popularna na wielu rynkach świata[NP. USA, Kanada, Europa], od wielu lat dostępna w Polsce na rynku Rx.
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4

PRODUKT o statusie leku3

 

5

INNE
RYZYKO interakcji farmakologicznej zdecydowanie mniejsze w porównaniu do leków z grupy H2 blokerów stosowanych wcześniej3 
Marka Ranigast ‑ nr 1 w kategorii zgaga, najczęściej wskazywana przez Polaków jako marka nr 1 na zgagę (świadomość)6 .  

 

 

 

Zestawienie produktów należących do różnych grup terapeutycznych*

WSKAZANIA:

zgaga, nadkwaśność, ból brzucha

Stosowanie doraźne, niezależne od pory dnia

Neutralizują kwas obecny w żołądku

Nie hamują wydzielania nowych porcji kwasu

Działają błyskawicznie

Efekt działania utrzymuje się od 20 minut do 4 godzin po pojedynczej dawce

Obecność w składzie alginianów wpływa ochronnie na śluzówkę żołądka oraz zmniejsza częstość epizodów refluksu.

 

WSKAZANIA:
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zgaga, niestrawność, nadkwaśność

Stosowanie doraźne, niezależne od pory dnia i posiłków

Zmniejsza produkcję kwasu solnego w żołądku.

Blokuje receptory H2 w żołądku odpowiedzialne za wyzwalanie procesu produkcji kwasu.

Początek działania po 60-90 minutach.

Utrzymanie działania do 12 godzin.

Mniej interakcji z innymi lekami vs H2 blokery (stosowane wcześniej) i PPI.

 

WSKAZANIA:

zgaga, reflux

Największa efektywność w długoterminowym leczeniu. Maks. skuteczność: powinien być stosowany 30-45 min przed pierwszym
posiłkiem.

Znacząco zmniejsza produkcję kwasu solnego w żołądku i usuwa objawy refluksu.

Blokuje aktywne pompy protonowe.

Pełne działanie kliniczne rozwija się w ciągu kilku dni.

Działanie do 24 godzin.

Stosowany 14 dni pozwala zapobiec wystąpieniu zgagi nawet przez 3 miesiące.

 

 

1. Badanie wizerunkowe Kantar (07.2021), TG ALL 15+ znający markę; Ranigast: marka nr 1, którą polecił(a)bym znajomym; dane
sprzedażowe Iqvia Polska, kategoria: zgaga 03G (01.2022).

2. Nowoczesny H2‑bloker — famotydyna to H2‑bloker „3. generacji”. Wykazuje 8‑krotnie silniejsze hamowanie wydzielania kwasu solnego
w żołądku, niż ranitydyna (możliwość stosowania niższych dawek leku) oraz mniej interakcji lekowych vs H2‑blokery stosowane
wcześniej. Bez ryzyka obecności nitrozoamin.

3. ChPl FAMOTYDYNA Ranigast 2020.12.20.

4. Działa szybko: około 60-90 minut.

5. Langtry HD et al. Famotidine. An updated review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic use in
peptic ulcer disease and other allied diseases. Drugs. 1989; 38(4):551‑90.

6. Kantar, świadomość w kategorii Zgaga, Q4 2021.
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7. Opracowano na podstawie PIL i ChPL produktów stosowanych w leczeniu objawów refluksu żołądkowo‑przełykowego oraz Dettmar et
al. Rapid oset of effect of sodium alginate on gastro‑oesophageal reflux compare with ranitidine omeprazole, and relationship between
symptoms and reflux episodes. Int J Clin Pract. 2006;60(3):275‑283 i Langtry HD et al. Famotidine. An updated review of its
pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic use in peptic ulcer disease and other allied diseases. Drugs. 1989;
38(4):551‑90. Zgodnie z wynikami badania Labenz J, Willmer C. Efficacy and safety of OTC omeprazole. MMW Forstchr Med. 2012l
154 Suppl 4:1 10‑4 stosowanie omeprazole w dawce 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie umożliwia ustąpienie zgagi nawet na
3 miesiące u znaczącego odsetka pacjentów.

8. Dotyczy leku Famotydyna Ranigast (Famotidinum). Skład i postać: Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg famotydyny. Substancja
pomocnicza o znanym działaniu: czerwień koszenilowa (E124). Wskazania: Krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych
niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak: niestrawność, zgaga, nadkwaśność. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaobserwowano nadwrażliwość krzyżową w tej
grupie związków, w związku z tym nie należy podawać famotydyny pacjentom u których stwierdzono nadwrażliwość na inne produkty
z grupy antagonistów receptorów H2 w wywiadzie. Niewydolność nerek. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/0147 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. 2020.12.22.

9. Dotyczy leku Polprazol MAX (Omeprazolum). Skład i postać: Każda kapsułka dojelitowa twarda zawiera 20 mg omeprazolu.
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, sód, erytrozyna (E127). Każda kapsułka zawiera 80,02 mg sacharozy i mniej niż
1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu” oraz erytrozynę (E127). Wskazania: Polprazol Max jest
wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo‑przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej)
u pacjentów dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą produktu. Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać jednocześnie
z nelfinawirem. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2018.12.28.

Dotyczy leku FAMOTYDYNA Ranigast oraz Polprazol MAX
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

PRODUCENTZakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
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