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Pyrantelum Owix (Pyrantelum Medana) 250 mg/5 ml
zawiesina 15 ml
 

Cena: 19,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Zawiesiny

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Pyrantelum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Pyrantelum Medana to lek przeciwpasożytniczy w formie zawiesiny doustnej, który podawany jest dorosłym i dzieciom powyżej 2. roku
życia w trakcie leczenia owsicy. Głównym składnikiem zawiesiny jest pyrantel, czyli substancja czynna stosowana w leczeniu zakażeń
jelitowych robakami obłymi typu nicieni barwy białej (owsikami). Lek ten działa na mięśnie pasożytów jelitowych – unieruchomione
pasożyty są usuwane z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit. Lek Pyrantel Medana nie podrażnia jelit i nie wywołuje
przemieszczania się robaków. Co ważne, działa on zarówno na formy dojrzałe, jak i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, jednak nie
jego skuteczność nie jest wykazywana na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.
Objawy wystąpienia owsicy obserwowane są głównie u dzieci, jednak choroba ta może występować w każdym wieku. W dużej mierze
jednak to dzieci są jej nosicielami. Wśród głównych objawów owsicy zalicza się przede wszystkim silne uczucie swędzenia w okolicy
odbytu (nie występuje jednak u wszystkich zakażonych), przeważnie w nocy, co może powodować stany zapalne. U zakażonych dzieci
można zaobserwować rozdrażnienie, nerwowość, bezsenność, moczenie nocne lub bóle brzucha. U dziewczynek może dojść
dodatkowo do zapalenia sromu i pochwy.

Skład

Pyrantelum Owix. 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (Pyrantelum) w postaci pyrantelu embonianu (721 mg).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol 70% (E 420), sodu benzoesan (E 211), glicerol, etanol (z aromatu), glikol
propylenowy (z aromatu), geraniol (z aromatu), alkohol benzylowy (z aromatu). Każdy ml zawiesiny zawiera: 519,05 mg sorbitolu
(E 420); 3 mg sodu benzoesanu (E 211); 60,7 mg glicerolu; 0,9 mg etanolu; 0,04 mg glikolu propylenowego; 0,081 mikrogramów
geraniolu oraz 0,04 mikrogramów alkoholu benzylowego.

Dawkowanie
Lek Pyrantelum Medana należy zawsze przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań
lekarza czy też farmaceuty. Zalecane dawkowanie leku w zależności od masy ciała to:
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Pacjenci o masie ciała 11-16 kg: 2,5 ml (125 mg).
Pacjenci o masie ciała 17-28 kg: 5,0ml (250 mg).
Pacjenci o masie ciała 29-39 kg: 7,5ml (357 mg).
Pacjenci o masie ciała 40-50 kg: 10 ml (500 mg).
Pacjenci o masie ciała 51-62 kg: 12,5ml (625mg).
Pacjenci o masie ciała 63-75 kg: 15 ml (750 mg).
Dorośli o masie ciała powyżej 75 kg: 20 ml (1000 mg).

Lek Pyrantelum Medana należy przyjmować w trakcie lub niezależnie od posiłku. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni
przed przyjęciem leku skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić mniejszą dawkę, gdyż lek może niekorzystnie wpływać na
wątrobę. Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką, ułatwiająca dawkowania. Nie ma konieczności stosowania środków
przeczyszczających przed podaniem leku.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Pyrantelum Medana:

Jeśli pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Jeśli pacjent przyjmuje piperazynę.
Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii(choroba mięśni szkieletowych)

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pyrantelum Medana należy omówić to z lekarzem:

 gdy dziecko jest w wieku poniżej 2 lat
jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby
jeśli pacjent jest niedożywiony lub ma niedokrwistość (anemię).

Wstęp
Pyrantelum Medana to lek przeciwpasożytniczy, który stosuje się w leczeniu owsicy, po stwierdzeniu występowania owsików w kale
lub też w okolicach odbytu. Substancja czynna tego leku to pyrantel, działający na mięśnie pasożytów jelitowych, zarówno osobników
dojrzałych, jak i będących we wczesnym stadium rozwoju. Pyrantel unieruchamia je, uniemożliwiając ich przemieszczanie, tak aby w
efekcie zostały wydalone z organizmu za pomocą ruchów perystaltycznych jelit.

Zakażenie owsikami następuje wskutek połknięcia jajeczek przez człowieka – przemieszczają się one przez układ pokarmowy aż do
jelita grubego, gdzie w ciągu 2-6 tygodni następuje rozwój pasożytów. Dorosłe samice składają jajeczka w okolicy odbytu osoby
zakażonej, zwykle wieczorem, ok. 2 godzin po zaśnięciu. Powoduje to uporczywy świąd u zakażonego, który w następstwie, drapiąc
podrażnione okolice, a potem dotykając dłońmi okolic ust, może doprowadzić do samozakażenia. Zakażeniu pasożytami mogą ulec też
pozostali domownicy lub osoby przebywające w otoczeniu chorego. Częstymi nosicielami owsicy są dzieci; z tego względu łatwo
dochodzi do zakażeń w żłobkach lub przedszkolach, a także w rodzinie zakażonego dziecka. Objawem zakażenia owsikami jest silne
swędzenie odbytu, szczególnie w godzinach nocnych, mogące wywoływać stany zapalne. Obserwuje się również rozdrażnienie,
bezsenność, moczenie nocne, bóle brzucha i brak apetytu.

Aby uchronić się przed zakażeniem owsicą, należy pamiętać o jak najczęstszym myciu rąk, szczególnie przed posiłkiem oraz po
skorzystaniu z toalety. Nie należy również spożywać niemytych warzyw i owoców. Ważna jest odpowiednia, codzienna dbałość o higienę
okolic odbytu oraz przycinanie na krótko paznokci u dzieci. Duże znaczenie ma też regularna zmiana bielizny osobistej oraz pościeli i
pranie ich w wysokich temperaturach, a także częste sprzątanie, szczególnie sypialni i łazienki. W razie stwierdzenia zakażenia owsikami
u jednego z domowników, leczenie owsicy winno zostać przeprowadzone u wszystkich mieszkających wraz z nim członków rodziny.

Leku Pyrantelum Medana nie należy stosować w przypadku występowania u pacjenta uczulenia na pyrantel lub inny składnik preparatu
(benzoesan sodu (E 211), karmelozę sodową, sorbitol 70% (E 420), glicerol, krzemian glinu-magnezu, polisorbat 80, powidon, aromat
morelowy, emulsję symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, wodorotlenek sodu lub wodę oczyszczoną). Zrezygnować z niego
powinny również osoby przyjmujące piperazynę lub cierpiące na miastenię. Konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku
wymagana jest w przypadku, gdy pacjent ma zaburzenia czynności wątroby, anemię, jest niedożywiony lub wykazuje nietolerancję
niektórych cukrów. Porady lekarza należy zasięgnąć także w przypadku dzieci poniżej 2 roku życia. To samo dotyczy kobiet w ciąży lub
karmiących piersią, ponieważ w takiej sytuacji stosowanie leku Pyrantelum Medana jest niewskazane.

Pyrantelum Medana zawiera 250 mg pyrantelu w 5 ml zawiesiny doustnej. Przed użyciem lek należy wstrząsnąć, a następnie zażyć
doustnie (można zrobić to w trakcie posiłku), odmierzając odpowiednią ilość miarką dołączoną do opakowania. Jednorazowa dawka dla
pacjentów dorosłych oraz dzieci od 2 roku życia, ważących od 11 kg wzwyż, wynosi 11 mg na kg masy ciała. Po upływie 2-3 tygodni od
przyjęcia pierwszej dawki leku, należy podać drugą dawkę. Jeśli objawy owsicy będą utrzymywać się pomimo przyjęcia obu zalecanych
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dawek, należy zasięgnąć porady lekarskiej. Stosowanie leku u dzieci poniżej 2 lat i/lub o masie ciała poniżej 11 kg powinno odbywać się
wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Lek może wywoływać działania niepożądane, takie jak nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha lub biegunka. Możliwe jest
też wystąpienie wysypki alergicznej, bólu i zawrotów głowy lub problemów ze snem. W razie wystąpienia takiej sytuacji należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy przechowywać nie dłużej niż przez 21 dni od otwarcia, w temperaturze do 25°C, poza zasięgiem dzieci i chronić przed
światłem (najlepiej w oryginalnym opakowaniu). Przeterminowany preparat należy zutylizować w aptece lub gabinecie lekarskim.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane:

nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych•
alergiczne wysypki skórne•
bóle i zawroty głowy, senność lub bezsenność.

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.
 

Galeria
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