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Metafen rozkurczowy 40 mg x 40 tabl
 

Cena: 18,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 tabl

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Drotaverinum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest drotaweryna.
Każda tabletka zawiera 40 mg drotaweryny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, magnezu stearynian

Wskazania i działanie

Substancja czynna leku - drotaweryna jest syntetyczną pochodną papaweryny. Lek wykazuje działanie rozkurczowe
(spazmolityczne) na mięśnie gładkie. Jego działanie spazmolityczne wiąże się z bezpośrednim wpływem na mięśniówkę gładką i
jest niezależne od rodzaju unerwienia.
Działanie leku szczególnie wyraźnie zaznacza się w stanach skurczowych w obrębie jamy brzusznej, dróg żółciowych, układu
moczowego, przewodu pokarmowego oraz układu krążenia.
Wskazania do stosowania

Stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamica pęcherzyka żółciowego i dróg
żółciowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego.
Stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie
pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.

Wspomagająco:
w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w
stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, w zespole drażliwego jelita grubego, w zaparciach spastycznych i
wzdęciach jelit.
w bolesnym miesiączkowaniu

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Metafen rozkurczowy:
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jeśli pacjent ma uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca, wątroby lub nerek
jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia
u dzieci w wieku poniżej 6 lat

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metafen rozkurczowy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent ma porfirię
jeśli pacjent ma niedociśnienie
u kobiet w ciąży

Nie stosować leku w czasie porodu.

Dawkowanie
Stosowanie u dorosłych:
120 mg do 240 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 240 mg.
Stosowanie u dzieci:
Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci.
W przypadku konieczności zastosowania leku Metafen rozkurczowy u dzieci:

dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat: wynosi 80 mg, w 2 dawkach podzielonych
dawka dobowa dla dzieci w wieku powyżej 12 lat: wynosi 160 mg, w 2 - 4 dawkach podzielonych.

Bez konsultacji z lekarzem lek może być stosowany maksymalnie przez 10 dni.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane występujące rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

bóle i zawroty głowy, bezsenność
nudności, utrata łaknienia, zaparcia
po dużych dawkach - senność, osłabienie
obniżenie ciśnienia krwi, kołatanie serca
reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

krwawienie poporodowe.

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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