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No-spa 40 mg x 20 tabl
 

Cena: 12,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Drotaverinum

Opis produktu
 

Wstęp
No-Spa to lek w postaci tabletek o działaniu rozkurczowym i przeciwbólowym, który jest polecany przy silnych skurczach w obrębie
jamy brzusznej, przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, moczowych oraz w przypadku kobiet – również dróg rodnych. Preparat
podawany w dawkach leczniczych nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Osoby, u których wystąpiły zawroty
głowy, powinny unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności, do których zaliczają się kierowanie samochodem oraz obsługiwanie
maszyn. W każdej tabletce znajdują się 52 g laktozy jednowodnej. Ze względu na brak badań klinicznych z udziałem dzieci, wskazana
jest szczególna ostrożność podczas podawania leku osobom poniżej 6. roku życia. Jeśli w ciągu 10 dni nie nastąpi poprawa
samopoczucia lub ulegnie ono pogorszeniu, wskazany jest kontakt z lekarzem. W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana również
należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Osoby, które ominą jedną dawkę leku, powinny przyjąć ją możliwie
jak najszybciej. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej tabletki. Zażycie dwóch dawek leku w tym samym
czasie lub w krótkim odstępie czasu nie jest wskazane.

Jako możliwe działania niepożądane mogą pojawić się także zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, jednak na podstawie
dostępnych danych nie da się określić częstotliwości ich występowania. W opakowaniu mieści się 20 tabletek zamkniętych w blistrach z
folii Al/PVC, które są umieszczone w tekturowym pudełku.

Dolegliwości bólowe w okolicach brzucha są najczęściej wywołane skurczem mięśni gładkich. No-Spa działa w sposób bezpośredni na
owy skurcz, likwidując samą przyczynę. Jednocześnie jest w stanie poradzić sobie z różnymi rodzajami bólu brzucha. Warto zaznaczyć,
iż tego typu dolegliwości nie powinny być bagatelizowane, bowiem stanowią one sygnał ostrzegawczy. Niestety zmaga się z nimi
ogromna liczba dorosłych. Część z nich jest odczuwana jako skurcz, a z kolei inne jako kolka, ucisk, rozpieranie lub rozdzieranie. W
większości przypadków jest to wynik skurczu mięśni gładkich znajdujących się w narządach wewnętrznych, takich jak jelita,
moczowody, pęcherz moczowy, macica czy przewody żółciowe. Skurcze mięśniówki gładkiej mogą mieć charakter organiczny lub
czynnościowy.

Bóle czynnościowe pojawiają się znacznie częściej, a ich wytłumaczenie jest bardzo trudne – ze względu na zmienne nasilenie i
lokalizację. Tego typu dolegliwości pojawiają się najczęściej podczas czuwania. Bóle organiczne występują z kolei w momencie
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spoczynku. W ich efekcie odczuwalny jest niepokój i pobudzenie. Chorzy unikają też poruszania się. Należy zaznaczyć, iż skurcze mięśni
gładkich są normalnym zjawiskiem, na które nie mamy wpływu. Jednocześnie przyczyniają się one do prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Różnego rodzaju zaburzenia, stany chorobowe, a także zła dieta i stres wpływają na pojawienie się silnych skurczów, które
są odczuwane jako ból. Nierzadko pojawiają się też dodatkowe objawy, takie jak wymioty, nudności, wzdęcia, zaparcia czy biegunki. W
bardziej poważnych przypadkach przyczyną bólu brzucha może być zapalenie wyrostka robaczkowego.

No-Spa to dobre rozwiązanie dla osób, które cierpią z powodu skurczu mięśni gładkich o różnym pochodzeniu. Lek może być stosowany
także w przypadku tzw. ostrego brzucha, o ile nie ma on charakteru chirurgicznego a internistyczny. Ostry ból brzucha jest częstą
przyczyną wizyt na oddziałach SOR. Jest to niespecyficzny objaw, który może wskazywać na różne choroby. Z tego względu kluczowa
jest właściwa diagnostyka. Najczęściej ból ma charakter somatyczny, który stanowi wynik pobudzenia receptorów odpowiadających za
odczuwanie bólu w ścianach brzucha, mięśni, skóry i otrzewnej ściennej. Receptory są pobudzane przez włókna somatyczne, które
odpowiadają za czucie. W takich sytuacjach prowadzone jest leczenie farmakologiczne, którego celem jest złagodzenie dolegliwości
bólowych i poprawienie komfortu chorego. Leki rozkurczowe, takie jak No-Spa, są szczególnie zalecane w przypadku kolki żółciowej
oraz nerkowej.

Wskazania i działanie
Lek No-Spa stosuje się:

gdy wystąpią stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem
pęcherzyka żółciowego, zapaleniem około pęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera
gdy wystąpią stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie
miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz
Wspomagająco w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego
jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w stanach skurczowych w obrębie dróg
rodnych: w bolesnym miesiączkowaniu, zapaleniu przydatków, silnych bólach porodowych, zagrażającym poronieniu; w bólach
głowy pochodzenia naczyniowego.

Syntetyczny lek No-Spa ma działanie spazmolityczne, dlatego z powodzeniem może być stosowana na bóle brzucha o różnorodnym
pochodzeniu.

Działanie rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ
moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe). W mechanizmie działania drotaweryny odgrywa rolę wpływ na fosfodiesterazę,
powodujący zwiększenie stężenia cAMP oraz oraz zmniejszenie stężenia jonów wapnia w komórce. Po podaniu doustnym lek dobrze
wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest metabolizowany w wątrobie. Jest wydalany głównie z moczem i w mniejszym stopniu z
żółcią.

Dawkowanie
Lek No-Spa należy podawać doustnie według wskazań podanych na ulotce dołączonej do opakowania lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty.

Dorośli: 120-240 mg (3-6 tabletek) na dobę w 2-3 dawkach.
Dzieci od 12 r.ż. 160 mg (4 tabletki) na dobę w 2-4 dawkach.
Dzieci: od 6 r.ż. do 12 r.ż. - 80 mg (2 tabletki) na dobę w 2-3 dawkach.

Preparat leczniczy No-Spa można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Przeciwwskazania
Leku No-SPa nie powinno się stosować, gdy:

pacjent ma uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek i serca,
pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia.

Preparat leczniczy No-Spa zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku No-Spa u pacjentów z niedociśnieniem.
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Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.
Drotaweryna (substancja czynna leku No-Spa) osłabia działanie lewodopy (lek stosowany w chorobie Parkinsona).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza przed zastosowaniem leku No-Spa, ponieważ substancja czynna (drotaweryna) przenika przez łożysko.

Nie należy podawać dzieciom poniżej 6. roku życia.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, No-Spa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u nie więcej niż 1 osoby na 1000) to:

reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd),
ból i zawroty głowy, bezsenność,
kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi,
nudności, zaparcia.

Opis
Drotaverini hydrochloridum 40 mg, tabletki

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

na różne skurczowe bóle brzucha w: chorobach dróg żółciowych, chorobach dróg moczowych, chorobach żołądka i jelit,
bolesnym miesiączkowaniu

Składniki
Każda tabletka zawiera jako substancję czynną: drotawerynę (w postaci chlorowodorku) 40 mg oraz substancje pomocnicze, w tym
laktozę jednowodną, Każda tabletka zawiera 52 mg laktozy jednowodnej

Stosowanie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Podanie doustne.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

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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