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PANGROL 10 000 50 kapsułek
 

Cena: 35,20 PLN

Opis słownikowy

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

PANGROL 10 000 uzupełnianie enzymów trzustkowych w zaburzeniach trawienia wynikających z braku lub niedostatecznego
wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy.

 

Wskazania

przewlekłego zapalenia trzustki niezależnie od jego przyczyny (na tle alkoholowym, urazowym, autoimmunologicznym, polekowym,
zwapnienia tropikalnego, samoistnego),

zwężenia przewodu trzustkowego, spowodowanego np., przez chorobę nowotworową lub kamienie żółciowe,

zaburzeń wątroby i dróg żółciowych, całkowitej lub częściowej resekcji trzustki i wycięcia trzustki i dwunastnicy, 

przyspieszonego pasażu jelitowego na skutek resekcji żołądka i jelita cienkiego, stresu lub chorób zapalnych jelit, 

spożywania ciężkostrawnych pokarmów roślinnych, tłuszczów i pokarmów, do których układ trawienny nie jest przyzwyczajony oraz
wynikające z tego zaburzenia wchłaniania substancji odżywczych i niestrawność,

choroby trzewnej,

choroby zapalnej jelit (zwłaszcza choroby Crohna),
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cukrzycy, zespołu nabytego braku odporności (AIDS), 

zespołu Shwachmana, 

zespołu Sjögrena. 

Produkt leczniczy można stosować u osób dorosłych (w tym także osób w podeszłym wieku) i dzieci.

Przeciwwskazania: 

nadwrażliwość na wieprzowinę lub inny składnik produktu leczniczego, 

ostre zapalenie trzustki i ostre napady w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w fazie zaostrzenia choroby, 

Dawkowanie 

Zależy od stopnia niedoboru enzymów trzustkowych, jak również od dostępności biologicznej leku. Może być konieczne przyjmowanie
większych dawek. Zwiększenie dawkowania wymaga uprzedniej konsultacji z lekarzem. Nie należy przekraczać dobowej dawki 15 000 -
20 000 jednostek lipazy na kilogram masy ciała.O ile lekarz nie zaleci innego dawkowania, należy przyjmować od 2 do 4 kapsułek leku
Pangrol 10 000 na każdy posiłek.Kapsułki leku Pangrol 10 000 należy połykać w całości w trakcie posiłku popijając dużą ilością wody.
Pacjenci, którzy nie sa w stanie połknąć kapsułki, mogą wysypać jej zawartość do odpowiedniej ilości płynu i natychmiast zażyć bez
rozgryzania lub żucia. 

Skład:

lipazy 10 000 j. Ph. Eur.,

amylazy 9 000 j. Ph. Eur., 

proteaz 500 j. Ph. Eur. 
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