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No-spa comfort 40 mg x 20 tabl powlekanych
 

Cena: 14,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Drotaverinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek No-Spa Comfort w postaci tabletek powlekanych jest produktem rozkurczowym, którego składnikiem czynnym jest chlorowodorek
drotaweryny. Produkt może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci w wieku od 6 lat, przy czym w czasie
stosowania leku u dzieci w wieku 6–12 lat należy zachować szczególną ostrożność.

Na co jest No-Spa Comfort? Wskazaniem do stosowania leku są skurczowe bóle brzucha różnego pochodzenia, które są efektem
bolesnych skurczów narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej. Lek może być pomocny w przypadku chorób żołądka i jelit, którym
towarzyszą dolegliwości bólowe, poza tym znajduje zastosowanie przy chorobach dróg żółciowych z objawami bólu brzucha czy też
przy schorzeniach dróg moczowych, którym towarzyszą bóle brzucha. Produkt leczniczy No-Spa Comfort można też wykorzystać w
przypadku problemu bolesnego miesiączkowania. Substancja czynna leku No-Spa Comfort, chlorowodorek drotaweryny, stosowana jest
przy skurczach mięśni gładkich, które mają pochodzenie mięśniowe i nerwowe.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek powlekanych No-Spa Comfort. W skład 1 tabletki wchodzi 40 mg drotaweryny w postaci
chlorowodorku drotaweryny, a dodatkowo składniki pomocnicze. Zanim pacjent zastosuje lek No-Spa Comfort, powinien zapoznać się z
treścią dołączonej do opakowania ulotki. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, zalecane w ulotce dawkowanie No-Spa Comfort powinno być
przez pacjenta przestrzegane. Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego. W przypadku pacjentów dorosłych maksymalna dawka
dobowa składnika czynnego to 120–240 mg (przyjęte w 2–3 dawkach podzielonych). Dzieciom w wieku 6–12 lat można podawać 80
mg substancji czynnej na dobę w 2 dawkach podzielonych, a młodzieży w wieku powyżej 12 lat 160 mg składnika czynnego leku na
dobę w 2–4 dawkach podzielonych. Jeśli lek stosowany będzie 10 dni, a pacjent nie odczuje poprawy bądź poczuje się gorzej, powinien
skonsultować się z lekarzem.

Przy przyjmowaniu leku No-Spa Comfort u niektórych pacjentów wystąpić mogą działania niepożądane, jednak nie u każdego. Rzadkie 
skutki uboczne leku No-Spa Comfort to reakcje alergiczne, a także nudności lub zaparcie. Dodatkowo rzadko lek powoduje bezsenność,
poza tym może przyczynić się do bólów i zawrotów głowy pochodzenia obwodowego. Nie są też wykluczone takie skutki uboczne leku
jak kołatanie serca czy też spadek ciśnienia krwi. Z częstością nieznaną lek powoduje zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.
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Lek No-Spa Comfort nie powinien być stosowany przez każdego pacjenta, ponieważ ma przeciwwskazania. Z produktu nie powinny
korzystać osoby nadwrażliwe na chlorowodorek drotaweryny lub składniki pomocnicze leku. Przeciwwskazaniem jest też ciężka
niewydolność serca, nerek lub wątroby, a oprócz tego wiek poniżej 6 lat oraz blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia. Należy uważać
na możliwe interakcje leku No-Spa Comfort z niektórymi medykamentami, w tym szczególnie z lewodopą. Lek nie powinien być
stosowany w ciąży, w czasie porodu i w czasie karmienia piersią.

Skład

 Substancją czynną leku jest drotaweryna. Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg drotaweryny.
 Inne składniki leku to: rdzeń tabletki: skrobia, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, talk, powidon; otoczka tabletki Opadry II
pink 85G34397: alkohol poliwinylowy, talk, dwutlenek tytanu, makrogol, lecytyna (sojowa), karmina E 120, barwnik tartrazyna E
102.

Wskazania i działanie

Lek NO-SPA Comfort zawiera jako substancję czynną chlorowodorek drotaweryny. Substancja ta jest stosowana w skurczu
mięśni gładkich pochodzenia zarówno nerwowego, jak i mięśniowego, najczęściej objawiającym się bólem w jamie brzusznej.
Działanie rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy,
układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe). Lek jest metabolizowany w wątrobie, wydalany jest głównie z
moczem i w mniejszym stopniu przez przewód pokarmowy.
Lek NO-SPA Comfort stosuje się w: stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą
dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych,
zapaleniem brodawki Vatera.
W stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek
nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.
Oraz 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 schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.
W napięciowych bólach głowy.

Działania niepożądane

Działanie niepożądane
Jak każdy lek, NO-SPA Comfort może powodować działanie niepożądane.
Rzadko mogą wystąpić: nudności, zaparcie, ból i zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi. U niektórych
osób w czasie stosowania leku NO-SPA Comfort mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia wymienionych
lub innych działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Dawkowanie
Lek stosuje się doustnie.
Dorośli: dawka dobowa: 120 do 240 mg, w 2 - 3 dawkach podzielonych.
Dzieci: badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci.
W przypadku konieczności zastosowania leku NO-SPA Comfort u dzieci: dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat wynosi 80 mg,
w 2 dawkach podzielonych, dla dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawka dobowa wynosi 160 mg, w 2-4 dawkach podzielonych.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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