Hasta için Omeprazol STADA 1 bilgileri
- STADA'n n nazik deste i ile -

Say n Hasta,
Sizin ikayetleriniz yemek borusu, mide ya da onikiparmak ba rsa hastal na dair
aretlerdir. Ço unlukla bu hastal klarda mukozan n iltihaplanmas söz konusudur. Ülserlerde
bu iltihap oldukça geli mi tir ve böylece derinde bulunan doku tabakalar da tahri olmu tur.
Örne in a kesiciler ya da antiromatizmal ilaçlar gibi ilaçlar da bu gibi sa k sorunlar na yol
açabilirler. Hastal
z ve bunun Omeprazol etken maddesi ile tedavisi hakk nda arzu edilen
bilgiler size a
da sunulmaktad r.
ikayetleriniz nas l olu ur?
Ço unlukla nedeni çok fazla mide asidi üretimidir. Normalde mide mukozas aside kar
korunmu tur. Ancak çok fazla mide asiti üretildi inde ya da mukoza iltihaplanm ise, mide
asidi mukozay tahri eder. Reflüks hastal nda (mide yanmas ) mide asidi yemek borusuna
geri akar ve orada hassas mukozay tahri eder.
Bu hastal a ya da hastal n artmas na neden olan faktörler unlard r:
o Mide asidi üretiminin artmas .
o Stres, ki isel s nt lar.
o Bakteriler (midede helikobakter pilori mevcut olmas ).
o Beslenme hatalar (a
ya , a
baharatl , a
tatl , a
ek i ve a
yemek).
o Baz ilaçlar (örn. asetil salisilik asit/ASS, diklofenak).
o Alkol, sigara, fazla kahve.

/çok h zl

Size önerilerim:
Sa kl beslenin (az ya , az eker, fazla baharat kullanmay n). Düzenli olarak küçük
porsiyonlar yiyin ve doyduktan sonra yemeyin. Yemek yerken kendinize zaman ay n ve
iyice çi neyin. Düzenli ve yeterli miktarda içecekler al n (günde en az 2 litre). Bunun için
özellikle su ve ekersiz ya da az ekerli çay uygundur. Mümkün oldu unca alkol ve
sigaradan kaç n.
Tela ve gereksiz heyecan önlemeyi ve stresi gidermeyi ö renin.
Düzenli olarak hareket edin (spor, yürüyü ) ve bilinçli ekilde gerginli inizi giderin. Yaz lan
ilaçlar
DÜZENL olarak kullan n.
ikayetleriniz nas l tedavi edilir?
Günümüzde mide asidi üretiminin ilaçlarla azalt lmas mümkündür. Böylece mukoza
korunabilinir. Bunun için örne in size yazd m Omeprazol etken maddesi geli tirilmi tir.
Omeprazol etken maddesi proton pompa inhibitörü denilen bir maddedir. Bu madde midedeki
hücrelerin mideye a
mide asidi salg lamalar önler ve böylece a
mide asidinden
dolay mukozada hasarlar n olu mas na kar koruma sa lar. Yemek borusu, mide ve
onikiparmak ba rsa ndaki iltihaplanm mukoza bölgeleri daha çabuk iyile ir. Böylece
ikayetler henüz k sa zamanda hafifler.
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Hasta için olan bu bilgiler tedavi eden tabibinizin bir servis hizmetidir ve tarif edilen etken maddenin/ilac n
kullan m talimat (" laç Prospektüsü") yerine geçmez ya da onu ifade etmez.
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Neye dikkat etmeniz gerekir?
Omeprazol STADA®''y düzenli olarak, yani her gün alman z gerekir. Sadece bu ekilde
tedaviniz ba ar olabilir. ikayetleriniz çabuk geçse ve sa kl oldu unuzu hissetseniz bile,
öngörülen tedavi süresine tam riayet etmeniz önemlidir. Aksi takdirde hastal k tekrar
nüksedebilir!
Omeprazol STADA® 'n n do ru kullan

u tarihten
itibaren
kullan :

sabah

öyledir:

Omeprazol STADA®
len
ak am

gece

Omeprazol STADA® daima ö ünlerden önce yani bo mide ile al nmal

r.

Bilgi: Omeprazol STADA® ek ödemeden muaft r.
ÖNEML : Kontrol randevular nda tedavinin ba ar

kontrol edebilir ve birlikte görü ebiliriz.

Lütfen kendi ba
za hareket etmeyiniz. Yan etkilerin meydana gelmesi durumunda lütfen
derhal bana ba vurunuz.

Muayene ekibimiz ziyaretinizi memnuniyetle bekliyor.

Lütfen muayenehane ka esini
bas n!

Bir dahaki randevunuz:

Durum: May s 2007
Bilgi: Sa
z konusunda ba kaca ilgi çekici bilgileri ve önerileri www.stada.de sitesinde
bulabilirsiniz.
Burada A'dan Z'ye kadar 300'ün üzerinde uzmanl k alan ndan terimlere ili kin k sa ve özlü
aç klamalar içeren t p ansiklopedisini de bulabilirsiniz.

Türkçeye yap lan bu çeviri sertifikal çevirmenler taraf ndan yap lm r. Ancak çeviri içeri inin
do rulu u için sorumluluk üstlenilmez. Almanca ve Türkçe versiyon aras nda farkl klar
bulunmas durumda Almancas esas te kil eder.
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