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Skrócona informacja o leku
Nazwa produktu leczniczego: Duspatalin retard 200 mg, kapsułki o przedłużonym działaniu. Skład jakościowy i ilościowy: Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 200 mg chlorowodorku mebeweryny (Mebeverini hydrochloridum). Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego. Postać farmaceutyczna: Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie bólów
brzucha wywołanych kurczem mięśni gładkich jelit i zaburzeń czynnościowych jelit związanych z zespołem jelita drażliwego. Dawkowanie i sposób
podawania: Jedna kapsułka 200 mg dwa razy na dobę, rano i wieczorem.
Lek należy przyjmować 20 minut przed posiłkiem. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Specjalne ostrzeżenia
i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nieznane. Działania niepożądane: Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, w szczególności pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy i wysypka. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu: Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP
Weesp, Holandia. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 7446
wydane przez MZ. Lek dostępny wyłącznie na receptę. Przed przepisaniem
leku prosimy o zapoznanie się z Charakterystyką Produktu Leczniczego
dostępną u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Dodatkowych informacji udziela: Abbott Products Polska Sp. z o.o. ul. Orzycka 6,
02-695 Warszawa, tel.: 0 22 330 71 00, fax.: 0 22 330 72 00
www.abbottgrowth.pl

Pacjenci łykają,

wyrób medyczny

a wzdęcia znikają

Simetigast Forte to nowy, skuteczny środek, który:
• eliminuje wzdęcia i uczucie pełności,
• jest wygodny w stosowaniu: tylko jedna kapsułka 2 razy dziennie,
• poprawia jakość obrazów uzyskiwanych w trakcie badań diagnostycznych jamy brzusznej.1, 2
Wystarczy podać jedną kapsułkę wieczorem w dniu poprzedzającym badanie oraz jedną
kapsułkę rano w dniu badania.1
Wykazano, że symetykon zmniejsza dyskomfort pacjentów w trakcie kolonoskopii.2

1. Instrukcja użycia wyrobu medycznego Simetigast Forte.
2. Tongprasert S., Sobhonslidsuk A., Rattanasiri S. Improving quality of colonoscopy by adding simethicone
to sodium phosphate bowel preparation. World J Gastroenterol 2009; 15 (24): 3032-3037.
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Odmień sposób w jaki
wykonujesz kolonoskopię
- dzięki nowemu CF-H180D
Nabierz pewności siebie podczas każdej kolonoskopii. Nowy kolonoskop CF-H180D
to lider w swojej klasie z wielu powodów: pełna zgodność z systemem nawigacji
ScopeGuide™, krystalicznie czysty obraz o rozdzielczości HDTV, NBI, niezwykle
szeroki kąt widzenia 170°, ponadprzeciętna głębia ostrości i zmienna
sztywność sondy endoskopu - Innoflex.
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Niezależnie od pozostałych zalet nowego CF-H180D,
pełna zgodność z systemem ScopeGuide™ odmienia
sposób w jaki wykonuje się kolonoskopię. Nawet najbardziej doświadczeni endoskopiści doceniają wizualizacjię 3D w czasie rzeczywistym położenia i kształtu
kolonoskopu. Łącznie z takimi zaletami jak jakość
obrazu HDTV czy funkcja NBI, nowy CF-H180D
wyznacza nową erę w kolonoskopii.

Dodatkowe informacje: www.olympus-europa.com
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kapsułki 20 mg, 40 mg

esomeprazol
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Zdecydowane
uderzenie
w kwas solny

Esomeprazol jest nowocześniejszy
i skuteczniejszy od omeprazolu (1,2,3)
Literatura: 1. A review of esomeprazole in the treatment of GERD- Ther and Clin Risk Maneg. 2. Jones R, Patrikios T. The effectiveness of esomeprazole 40 mg in patients with persistent symptoms
of gastro-oesophageal reflux disease following treatment with a full dose proton pump inhibitor. Int J Clin Pract 2008; 62, 12: 1844–1850. 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego z dnia 12.05.2010 r.
Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego znajduje się w numerze na stronie obok.

maxymalna precyzja
potrójne działanie
Skrócona informacja o leku:
Nazwa produktu leczniczego: ASAMAX 250, 250 ASAMAX 500; Nazwa powszechnie stosowana: Mesalazinum ; Postać farmaceutyczna: tabletki dojelitowe; Skład jakościowy i ilościowy: Jedna tabletka dojelitowa
Asamax 250 zawiera 250 mg mesalazyny. Jedna tabletka dojelitowa Asamax 500 zawiera 500 mg mesalazyny. Wskazania do stosowania: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego o przebiegu łagodnym do
umiarkowanego, zarówno w fazie ostrej, jak i fazie remisji choroby. Choroba Crohna w obrębie okrężnicy, zarówno w fazie ostrej jak i w fazie remisji choroby. Dawkowanie (dorośli): Wrzodziejące zapalenie jelita
grubego: W fazie ostrych objawów: 2 do 4,5 g na dobę w trzech lub czterech dawkach podzielonych. W fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom choroby: dawkowanie należy zmniejszyć do maksymalnie
1,5 g na dobę, w trzech dawkach podzielonych. Choroba Crohna: W fazie ostrych objawów: maksymalnie 4,5 g na dobę w trzech lub czterech dawkach podzielonych. W fazie remisji, w celu zapobiegania
nawrotom choroby: maksymalnie 3 g na dobę w trzech lub czterech dawkach podzielonych. Pożądany efekt terapeutyczny leczenia mesalazyną może być osiągnięty jedynie wówczas, gdy zalecenia dawkowania
są konsekwentnie i dokładnie przestrzegane. Sposób podawania: Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając płynem. Nie rozgryzać. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany lub jakikolwiek
składnik preparatu, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, zwiększona skłonność do krwawień. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące
stosowania: Produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej. Podobnie jak w przypadku
wszystkich pochodnych kwasu salicylowego, zaleca się ostrożność u pacjentów z przewlekłą niespecyficzną chorobą płuc (CNSLD – Chronic Non Specific Lung Disease). U tych pacjentów może wystąpić
reakcja nadwrażliwości. Stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z astmą, podawanie mesalazyny może wywołać napad astmy. Preparatu nie zaleca się stosować u chorych z niewydolnością nerek. U tych
pacjentów, u których rozwinęła się niewydolność nerek podczas leczenia, należy brać pod uwagę możliwość zatrucia mesalazyną. W trakcie leczenia, szczególnie na początku, należy regularnie kontrolować
czynność nerek (stężenie kreatyniny w surowicy). Działania niepożądane: Często (>1/100 do <1/10) - Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy; Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, biegunka, wymioty;
Zaburzenia psychiczne: zmiany nastroju; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból głowy; Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) - Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: skurcz oskrzeli;
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka alergiczna; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: gorączka; Bardzo rzadko (<1/10 000) - Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zahamowanie czynności
szpiku, zwiększenie stężenia methemoglobiny; Zaburzenia serca: zapalenia opłucnej i osierdzia*; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zapalenie opłucnej, eozynofilowe zapalenie płuc;
Zaburzenia żołądka i jelit: zapalenie trzustki*, Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zapalenie wątroby*; Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból stawów, objawy toczniopodobne; Zaburzenia nerek
i dróg moczowych: śródmiąższowe zapalenie nerek*, zespół nerczycowy, niewydolność nerek; Badania diagnostyczne: obecność methemoglobiny we krwi; Nie znana – Zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha.
*Patogeneza zapalenia opłucnej i osierdzia, zapalenia trzustki, zapalenia wątroby oraz śródmiąższowego zapalenia nerek w wyniku zastosowania produktu Asamax nie jest znana, ale może mieć podłoże alergiczne.
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Astellas Pharma Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa; Numery pozwoleń Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu: Asamax
250: 10 840, Asamax 500: 10 841; Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany na receptę. Odpłatność: ASAMAX 250 – urzędowa cena detaliczna: 54,91 PLN, dopłata pacjenta: 18,28 PLN; ASAMAX
500 – urzędowa cena detaliczna: 91,55 PLN, dopłata pacjenta: 15,10 PLN.
Nazwa produktu leczniczego: ASAMAX 250, ASAMAX 500; Nazwa powszechnie stosowana: Mesalazinum ; Postać farmaceutyczna: czopki; Skład jakościowy i ilościowy: Jeden czopek Asamax 250 zawiera 250 mg
mesalazyny. Jeden czopek Asamax 500 zawiera 500 mg mesalazyny. Wskazania do stosowania: Wrzodziejące zapalenie odbytnicy. Dawkowanie: Doodbytniczo, 500 mg mesalazyny trzy razy na dobę. W fazie remisji,
w celu uniknięcia nawrotu choroby dawkowanie może być zmniejszone do 250 mg mesalazyny, trzy razy na dobę, doodbytniczo. Sposób podawania: Czopek należy wsunąć do odbytnicy przez odbyt. Najłatwiej wsunąć
czopek do odbytnicy, kiedy pacjent leży na boku z lekko podkurczonymi nogami. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany lub którąkolwiek substancje pomocniczą, ciężka niewydolność nerek lub wątroby,
czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, zwiększona skłonność do krwawień. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat
ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej. Podobnie jak w przypadku wszystkich pochodnych kwasu salicylowego, zaleca się ostrożność u pacjentów
z przewlekłą niespecyficzną chorobą płuc (CNSLD – Chronic Non Specific Lung Disease). U tych pacjentów może wystąpić reakcja nadwrażliwości. Stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z astmą, podawanie
mesalazyny może spowodować napad astmy. Preparatu nie zaleca się stosować u pacjentów z niewydolnością nerek. U tych pacjentów, u których rozwinęła się niewydolność nerek podczas leczenia, należy brać pod
uwagę możliwość zatrucia mesalazyną. W trakcie leczenia, szczególnie na początku, należy regularnie kontrolować czynność nerek (stężenie kreatyniny w surowicy). Działania niepożądane: Często (>1/100 do <1/10)
- Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy; Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, biegunka, wymioty; Zaburzenia psychiczne: zmiany nastroju; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból głowy; Rzadko
(≥1/10 000 do <1/1 000) - Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: skurcz oskrzeli; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka alergiczna; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
gorączka; Bardzo rzadko (<1/10 000) - Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zahamowanie czynności szpiku, zwiększenie stężenia methemoglobiny; Zaburzenia serca: zapalenia opłucnej i osierdzia*; Zaburzenia układu
oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zapalenie opłucnej, eozynofilowe zapalenie płuc; Zaburzenia żołądka i jelit: zapalenie trzustki*, Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zapalenie wątroby*; Zaburzenia
mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból stawów, objawy toczniopodobne; Zaburzenia nerek i dróg moczowych: śródmiąższowe zapalenie nerek*, zespół nerczycowy, niewydolność nerek; Badania diagnostyczne:
obecność methemoglobiny we krwi; Nie znana – Zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha. *Patogeneza zapalenia opłucnej i osierdzia, zapalenia trzustki, zapalenia wątroby oraz śródmiąższowego zapalenia nerek w
wyniku zastosowania produktu Asamax nie jest znana, ale może mieć podłoże alergiczne. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Astellas Pharma Sp. z o.o.; ul. Poleczki 21; 02822 Warszawa; Numery pozwoleń Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu: Asamax 250: 10 838, Asamax 500: 10 839. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza - Rp. Odpłatność:
ASAMAX 250 – urzędowa cena detaliczna: 60 PLN, dopłata pacjenta: 8,84 PLN; ASAMAX 500 – urzędowa cena detaliczna: 120 PLN, dopłata pacjenta: 14,48 PLN. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie
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