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Pyrantelum Medana 250 mg/5 ml zawiesina 15 ml
Cena: 11,99 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

15 ml

Postać

Zawiesiny

Producent

MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

Pyrantelum

Opis produktu
Skład
Substancją czynną leku jest pyrantel.
5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu).
Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70%(E 420), glicerol, glinu-magnezu krzemian,
polisorbat 80, powidon, aromat morelowy, emulsja symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda
oczyszczona.
Wskazania i działanie
Substancją czynną leku jest pyrantel. Pyrantelum Medanajest lekiem przeciwpasożytniczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2 lat
i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami - robakami obłymi typu nicieni barwy białej. Lek ten działa na mięśnie pasożytów
jelitowych. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie
wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na
larwy w trakcie ich migracji w tkankach.
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)
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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).
Dawkowanie
Dorośli i dzieci
Zalecana dawka u dorosłych i dzieci od 2 lat o masie ciała od 11kg to: 11 mg/kg mc. jednorazowo.
Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.
Jeśli objawy utrzymują się po podaniu drugiej dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.
Sposób stosowania
Lek przyjmuje się doustnie, w trakcie lub niezależnie od posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć do
uzyskania jednorodnej zawiesiny. Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem leku Pyrantelum
Medana
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.
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