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No-spa 40 mg x 10 tabl
 

Cena: 7,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Drotaverinum

Opis produktu
 

Wstęp
Tyle rzeczy do zrobienia, terminy gonią, a zadania zaczynają się mnożyć. W obecnym świecie to codzienność coraz większej liczby
kobiet i mężczyzn. A gdy w trakcie wykonywania swoich zadań czasem poczujemy ból brzucha, zwykle go ignorujemy. Są jednak takie
sytuacje, gdy skurcze brzucha spowodowane przez stres czy niewłaściwą dietę stają się trudne do zniesienia i potrafią „wyłączyć” z
życia. Bez wahania warto wtedy sięgnąć po lek, który pozwoli go ujarzmić. Wsparciem w zwalczaniu tych dolegliwości jest NO-SPA, lek
który łagodzi skurcze mięśni gładkich, zwykle objawiające się bólem w obrębie jamy brzusznej. Dzięki zawartości chlorowodorku
drotaweryny trafia prosto w źródło bólu, działając bezpośrednio na skurcz, który jest jego przyczyną.

Skład

Każda tabletka zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny (Drotaverini hydrochloridum).
Substancje pomocnicze: magnezu stearynian, talk, powidon, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna

Wskazania i działanie
NO-SPA (drotaweryna) jest skuteczna w leczeniu skurczów mięśni gładkich, zarówno pochodzenia neurogennego, jak i mięśniowego.
Działanie spazmolityczne (rozkurczowe) na mięśnie gładkie w obrębie jamy brzusznej, w następstwie hamowania fosfodiesterazy 4
(PDE4).

WSKAZANIA

stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka
żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera,
stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych,
zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz

Jako leczenie wspomagające może zostać użyta bezpiecznie i z pożądanym skutkiem:
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w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego, takich jak: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
zapalenie żołądka, zapalenie jelit, zapalenie okrężnicy, stany skurczowe wpustu i odźwiernika żołądka, zespół jelita drażliwego
(IBS), zaparcia na tle spastycznym i wzdęcia jelit, zapalenie trzustki,
w schorzeniach ginekologicznych (np. kiedy występuje bolesne miesiączkowanie).

Dawkowanie
Dorośli: dawka dobowa: 120 do 240 mg, w 2 do 3 dawkach podzielonych.
Dzieci: Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci. Należy zachować ostrożność podczas stosowania NO-SPA u dzieci w
wieku od 6 lat.
W przypadku konieczności zastosowania NO-SPA 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 do 4 dawkach podzielonych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca. Blok
przedsionkowo-komorowy II i III stopnia. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

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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