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No-spa max 80 mg x 20 tabl powlekanych
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Drotaverinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek No-Spa Max w postaci tabletek powlekanych stosowany jest w przypadku dolegliwości bólowych obszaru miednicy mniejszej.
Jego substancja czynna – chlorowodorek drotaweryny – wykazuje właściwości rozkurczające, co jest pomocne między innymi przy
dolegliwościach dróg rodnych, przewodu pokarmowego, układu moczowego czy dróg żółciowych. Lek przeznaczony jest dla pacjentów
dorosłych, a u dzieci w wieku powyżej 12 lat może być stosowany jedynie na wyraźne wskazanie lekarza.

Na co jest No-Spa Max? Wskazaniem do stosowania leku są dokuczliwe stany skurczowe mięśni gładkich układu moczowego. Będzie
przydatny przy zapaleniu pęcherza moczowego, kamicy nerkowej, zapaleniu miedniczek nerkowych, a dodatkowo przy bolesnym parciu
na mocz oraz kamicy moczowodowej. Produkt można stosować także w przypadku skurczów mięśni gładkich związanych z chorobami
dróg żółciowych. Przyniesie ulgę przy kamicy dróg żółciowych, zapaleniu przewodów żółciowych, a dodatkowo przy zapaleniu pęcherza
żółciowego bądź brodawki Vatera, a nawet w przypadku zapalenia okołopęcherzykowego. Wskazaniem do wspomagającego
stosowania leku No-Spa Max są również schorzenia ginekologiczne, w tym między innymi bolesne miesiączkowanie. Lek można używać
także wspomagająco w przypadku skurczów mięśni gładkich układu pokarmowego. Może okazać się pomocny przy chorobie
wrzodowej, zapaleniu żołądka, jelit lub okrężnicy, zespole jelita drażliwego, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, a
dodatkowo w przypadku zapalenia trzustki oraz przy zaparciach spastycznych i bolesnych wzdęciach.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek powlekanych No-Spa Max. W skład 1 tabletki wchodzi 80 mg drotaweryny chlorowodorku oraz
substancje pomocnicze. W dołączonej do opakowania ulotce zawarte są informacje dotyczące zalecanego dawkowania No-Spa Max.
Należy ich przestrzegać, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Nie zaleca się stosowania dawki większej leku niż zalecana. Produkt można
przyjmować niezależnie od posiłków. Zaleca się stosowanie 1 tabletki powlekanej No-Spa Max w częstotliwości 2–3 razy na dobę, przy
czym maksymalna dawka dobowa leku to 120–240 mg substancji czynnej. Jeśli konieczne okaże się stosowanie No-Spa Max u dzieci
powyżej 12. roku życia (na wyraźne wskazanie lekarza), zaleca się stosowanie 1 tabletki powlekanej 1–2 razy na dobę, pilnując
nieprzekraczania maksymalnej dawki dobowej substancji czynnej wynoszącej 160 mg. Lek nie powinien być stosowany bez konsultacji
z lekarzem dłużej niż 7 dni.

Skutki uboczne No-Spa Max mogą wystąpić u niektórych pacjentów. Do rzadkich działań niepożądanych leku No-Spa Max zaliczyć
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można nudności i zaparcia, a dodatkowo bóle i zawroty głowy pochodzenia błędnikowego oraz bezsenność. Rzadko występują również
reakcje alergiczne, a oprócz tego możliwy jest spadek ciśnienia krwi i kołatanie serca. Skutki uboczne leku, których występowanie nie
może być określone przy aktualnych danych, to np. zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie
podobne dolegliwości po przyjmowaniu leku No-Spa Max, powinien w tej sprawie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Mowa
nie tylko o dolegliwościach wymienionych w ulotce, ale również o innych objawach, które mogą mieć związek z terapią.

No-Spa Max w postaci tabletek powlekanych nie jest lekiem, który może być stosowany przez każdego – posiada także
przeciwwskazania. Nie powinni używać No-Spy Max pacjenci nadwrażliwi na drotawerynę, soję, orzeszki ziemne lub jakąkolwiek z
substancji wchodzących w skład leku. Przeciwwskazaniem do używania No-Spa Max jest wiek poniżej 12. roku życia, ciężka
niewydolność serca, nerek lub wątroby, a dodatkowo blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia. Zaleca się również konsultację z
lekarzem, jeśli lek miałby być stosowany przez pacjentów z niedociśnieniem, przez kobiety w ciąży lub dzieci w wieku powyżej 12 lat. Nie
zaleca się stosowania leku w czasie porodu i podczas karmienia piersią. Należy uważać na łączenie leku z lewodopą.

Opis
Drotaverini hydrochloridum 80 mg, tabletki powlekane

Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

na różne skurczowe bóle brzucha w: kamicy dróg żółciowych, kamicy nerkowej, zapaleniu żołądka i jelit, bolesnym
miesiączkowaniu

Składniki
Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg drotaweryny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę jednowodną oraz
żółcień chinolinową lak (E 104) oraz lecytynę sojową

Stosowanie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Opella Healthcare Commercial Ltd.

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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