
Talcid® rágótabletta 

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájé
koztatót. 
Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elen
gedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása. 
• Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben 

is szüksége lehet. 
• További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez . 
• Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy 

éppen súlyosbodnak. 

A betegtájékoztató tartalma: 
1. Milyen típusú gyógyszer a Taleid rágótabletta és milyen betegségek esetén alkalmaz-

ható? 
2. Tudnivalók a Talcid rágótabletta alkalmazása előtt. 
3. Hogyan kell alkalmazni a Talcid rágótablettát? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Tárolás 

Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz a készítmény? 
Hatóanyag: 500 mg hidrotalcit (magnézium-alumínium-hidroxid-karbonát-tetrahidrát) 
tablettánként. 
Segédanyagok: Banán aroma, szacharin-nátrium, borsmenta aroma, magnézium
sztearát, kukoricakeményítő, mannit. 

A forgalomba hozatali engedély jogosult ja: 

Bayer Hungária Kft. , Budapest 

Gyártó: 
Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin , Németország 

1. Milyen típusú gyógyszer a Taleid rágótabletta és milyen betegségek esetén al-
kalmazható? 

A hidrotalcit nem-szisztémás savlekötő szer. Bizonyos típusú emésztési zavarok (gyo
morégés, teltségérzés) , akut és krónikus gyomorhurut, gyomorfekély, nyombélfekély 
esetén a gyomorsavtartalom csökkentésére alkalmazható. 

2. Tudnivalók a Taleid rágótabletta alkalmazása előtt 
Ne alkalmazza a készítményt: 
A készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén. 
Súlyos veseelégtelenség esetén. 
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Figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések 
A vesék kiválasztó működési zavara esetén a készítmény nagyadagban történő , ill. tar
tós alkalmazását kerülni kell. 
Fokozott elővigyázatosság szükséges székrekedés; bélelzáródás és féregnyúlvány (vak
bél)-gyulladás gyanúja esetén. 
A gyógyszert huzamosabb ideig csak orvosi utasításra szabad alkalmazni. 

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek: 
Számos gyógyszer felszívódását módosíthatja, nem alkalmazható egyidejűleg tetracikli
nekkel, ciprofloxacinnal , ofloxacinnal (antibiotikumok) továbbá nátrium fluoriddal , vaské
szítményekkel , digoxinnal (szívre ható szer) , kenodezoxikólsavval , ún. H2 receptor blok
kolókkal illetve véralvadásgátló gyógyszerekkel együtt, mert ezek felszívódását 
befolyásolja. 
Általában minden más gyógyszert 1-2 órával hamarabb, vagy később kell bevenni fel
szívódásuk megváltozásának elkerülése érdekében. 
Más gyógyszer - beleértve a vény nélkül kiadható készítményeket is - egyidejű alkalma
zása esetén a kezelőorvost tájékoztatni kell. 

Terhesség és szoptatás: 
Terhesség és szoptatás időszakában beszélje meg kezelőorvosával a gyógyszer alkal 
mazását. 

3. Hogyan kell alkalmazni a Talcid rágótablettát? 
Szokásos adagja felnőtteknek: 
Emésztési zavar és gyomorhurut esetén: 1-2 rágótabletta, naponta 3-4 alkalommal , főét
kezések után 1- 2 órával , lefekvés előtt vagy a gyomorpanaszok jelentkezésekor. 
Gyomor- és nyombélfekélyesetén: 2 tabletta naponta 3-4 alkalommal. 
A tablettákat el kell rágni. 

4. Lehetséges mellékhatások 
Nagyobb adagok alkalmazása esetén pépes széklet és gyakoribb székelés fordu lhat e l ő. 
Az ajánlott adag alkalmazása esetén ezek a tünetek ritkán jelentkeznek. 
Nagyobb adagok (napi 4-5 g, azaz napi 8-10 tabletta) bevétele esetén hányás, hasmenés 
jelentkezhet. 

Haladéktalanul értesítse kezelőorvosát, amennyiben a felsorolt tünetek előfordulnak, 
vagy egyéb tünetet észlel. 

5. Tárolás 
Legfeljebb 25 0 C-on tárolandó. 
A csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl nem szabad felhasználni . 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó. 
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