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Buscopan 10 mg x 20 tabl powlekanych
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent IPSEN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hyoscine butylbromide

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Buscopan w postaci tabletek powlekanych to produkt z hioscyny butylobromkiem, który ma działanie rozkurczowe. Produkt może
być stosowany u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat, a za zgodą lekarza i na jego wyraźne wskazanie także u dzieci w
wieku 6–12 lat (w odpowiednio mniejszej dawce).

Na co pomaga Buscopan? Wskazaniem do stosowania tabletek powlekanych są stany skurczowe mięśni gładkich przewodu
pokarmowego i układu moczowo-płciowego, a także stany skurczowe i dyskineza dróg żółciowych. Lek można wykorzystać między
innymi przy bolesnym miesiączkowaniu, kolce jelitowej, kolce nerkowej, zespole jelita drażliwego, a oprócz tego przy bolesnych
skurczach żołądka czy kamicy moczowodowej. Składnikiem czynnym leku jest hioscyny butylobromek, czyli środek rozkurczowy, który
redukuje skurcze mięśni gładkich wewnętrznych narządów jamy brzusznej.

Opakowanie zawiera 20 tabletek powlekanych Buscopan. W skład 1 tabletki wchodzi 10 mg hioscyny butylobromku oraz składniki
pomocnicze. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zalecane dawkowanie
leku Buscopan u osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12. roku życia to 1–2 tabletki powlekane przyjmowane 3–5 razy na
dobę. Tabletki powinny być połykane w całości i popijane odpowiednią ilością wody. Lek może być stosowany także u dzieci w wieku
6–12 lat, jednak jedynie za wcześniejszą zgodą lekarza i na jego wyraźne zalecenie. W tym przypadku zalecane dawkowanie to 1
tabletka Buscopan podawana z częstotliwością 3 razy na dobę – chyba że lekarz zaleci inaczej. Nie wolno przekraczać dopuszczalnych
dawek leku Buscopan. Ponadto bez konsultacji z lekarzem lek nie powinien być stosowany dłużej niż 3 dni.

W czasie stosowania leku Buscopan u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Niezbyt częste skutki uboczne leku
Buscopan to różnego rodzaju reakcje skórne – w tym pokrzywka i świąd. Produkt może przyczynić się też do przyspieszenia bicia serca,
redukcji wydzielania potu, a także do suchości w jamie ustnej. Rzadko natomiast staje się przyczyną zatrzymania moczu. Istnieją
również działania niepożądane leku Buscopan o nieznanej aktualnie częstości występowania – to między innymi wstrząs
anafilaktyczny i inne reakcje nadwrażliwości.

Przeciwwskazania do stosowania leku Buscopan to między innymi nadwrażliwość na jego składnik czynny lub składniki pomocnicze.
Lek Buscopan nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż posiada wysoką zawartość substancji czynnej,
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nieodpowiednią dla tej grupy wiekowej. Tabletek powlekanych Buscopan nie należy podawać pacjentom z nużliwością mięśni bądź
patologicznym poszerzeniem jelita grubego. Będzie też nieodpowiedni dla osób z nietolerancją niektórych cukrów, gdyż w jego skład
wchodzi sacharoza. Leku Buscopan nie powinny stosować kobiety w ciąży ani karmiące piersią. Produkt może też wchodzić w reakcje z
niektórymi medykamentami – szczegółowo omówiono to w dołączonej do opakowania ulotce.

Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum)
Inne składniki leku to: wapnia fosforan, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia rozpuszczalna, kwas
winowy, kwas stearynowy, otoczka (powidon, sacharoza, guma arabska, talk, tytanu dwutlenek , makrogol 6000, wosk Carnauba,
wosk biały)

Wskazania i działanie

Hioscyny butylobromek, substancja czynna leku Buscopan, jest środkiem rozkurczowym.
Środki rozkurczowe zmniejszają skurcze mięśni gładkich narządów wewnętrznych jamy brzusznej – w obrębie przewodu
pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowego oraz dróg rodnych kobiet, co łagodzi ból. Stosuje się je w łagodzeniu bólów
kolkowych, tj. bólów w obrębie jamy brzusznej, które wywodzą się ze wspomnianych narządów wewnętrznych, których
intensywność nasila się i (lub) słabnie i trudno określić ich dokładną lokalizację.
Buscopan stosuje się w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego (w zaburzeniach czynnościowych w
obrębie przewodu pokarmowego, bolesnych skurczach żołądka, kolce jelitowej, zespole jelita drażliwego), w stanach
skurczowych i dyskinezji dróg żółciowych (w zaburzeniach czynnościowych w obrębie dróg żółciowych, ostrym bólu w drogach
żółciowych, kolce żółciowej), w stanach skurczowych w obrębie układu moczowo-płciowego (w bolesnym miesiączkowaniu,
kolce nerkowej, stanach skurczowych związanych z kamicą moczowodową).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Buscopan

jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na hioscyny butylobromek lub na którykolwiek z pozostałych
składników leku
u pacjentów z nużliwością mięśni (myasthenia gravis) – chorobą charakteryzującą się znacznym osłabieniem mięśni, a nawet
niemożliwością poruszania się;
u pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita grubego (megacolon) – znaczne poszerzenie jelita grubego;
jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, ponieważ lek zawiera sacharozę

Dawkowanie
Zalecana dawka (o ile lekarz nie zaleci inaczej):
dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy na dobę po 1 tabletce,
dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 do 5 razy na dobę po 1 lub 2 tabletki.
Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.
Nie należy stosować leku Buscopan dłużej niż 3 dni bez porady lekarza. Jeśli pacjent musi stosować Buscopan bez przerwy lub przez
dłuższy czas, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny dolegliwości.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
U dzieci powyżej 6 lat Buscopan można stosować jedynie za zgodą lekarza.
U dzieci do 6 lat nie zaleca się stosowania leku Buscopan z powodu dużej zawartości substancji czynnej.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Buscopan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Wiele z wymienionych poniżej działań niepożądanych wynika z działania antycholinergicznego leku. Są one zwykle łagodne i
przemijające.
Ponadto zanotowano następujące działania niepożądane:
Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów);
szybkie bicie serca, suchość w jamie ustnej, zmniejszenie wydzielania potu, reakcje skórne
(pokrzywka, świąd)
Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów);
zatrzymanie moczu
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
wstrząs anafilaktyczny (nagła i ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się trudnościami
w oddychaniu, zapaścią krążeniową i nagłym obrzękiem), reakcje anafilaktyczne z epizodami zaburzeń oddychania, reakcje skórne
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(wysypka, zaczerwienienie) i inne reakcje nadwrażliwości

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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