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Pyrantelum Owix (Pyrantelum Polpharma) 250 mg x 3 tabl
 

Cena: 17,77 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 3 tabl

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Pyrantelum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Lek Pyrantelum Polpharma to preparat przeciwpasożytniczy w formie tabletek doustnych, które stosowane są w leczeniu zakażenia
jelitowego owsikami. Lek ten oddziałuje na robaki obłe, które zlokalizowane są w obrębie przewodu pokarmowego. Substancja czynna,
pyrantel, poraża mięśnie robaków w wyniku pobudzenia receptorów nikotynowych, dzięki czemu są one usuwane poprzez ruchy
perystaltyczne jelit. W efekcie pacjentom łatwiej jest pozbywać się pasożytów z przewodu pokarmowego bez konieczności
przyjmowania dodatkowych preparatów przeczyszczających.

Lek Pyrantelum Polpharma nie działa na larwy będące w trakcie ich migracji przez tkanki.

Stosowanie leku Pyrantelum Polpharma jest wskazane w przypadku usuwania następujących robaków obłych:

Enterobius vermicularis,
Ascaris lumbricoides,
Ancylostoma doudenale,
Necator americanus,
Trichostrongylus orientalis,
Trichostrongylus colubriformis.

Skład

Każda tabletka zawiera 250 mg pyrantelu (Pyrantelum) w postaci embonianu pyrantelu (Pyranteli embonas) (720 mg).
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, etyloceluloza, magnezu stearynian,
aromat pomarańczowy.

Dawkowanie
Pyrantelum Polpharma należy zawsze stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
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czy też farmaceuty. Lek stosowany jest w zależności od masy ciała pacjenta.

Zalecane dawkowanie leku Pyrantelum Polpharma to:

pacjenci o masie ciała 17-28 kg: 1 tabletka, 250 mg.
pacjenci o masie ciała 29-39 kg: 1,5 tabletki, 375 mg.
pacjenci o masie ciała 40-50 kg: 2 tabletki, 500 mg.
pacjenci o masie ciała 51-62 kg: 2,5 tabletki, 625 mg.
pacjenci o masie ciała 63-75 kg: 3 tabletki, 750 mg.
dorośli o masie ciała powyżej 75 kg: 4 tabletki, 1000 mg.

Dawkę leku Pyrantelum Polpharma zaleca się powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki. Preparat należy
przyjmować doustnie w trakcie lub po posiłku, popijając wodą. Przed połknięciem tabletkę należy dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć. Po
upływie 14 dni od zakończenia należy wykonać kontrolne badania parazytologiczne.

Przeciwwskazania
Lek Pyrantelum Polpharma nie powinien być stosowany w następujących sytuacjach:

uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
przyjmowanie piperazyny;
w trakcie leczenia miastenii (choroba mięśni szkieletowych).

W przypadku zaburzeń czynności wątroby przed przyjęciem leku Pyrantelum Polpharma należy skontaktować się z lekarzem, który
może zalecić przyjmowanie mniejszej dawki, ponieważ lek ten może działać niekorzystnie na pracę wątroby.

Wstęp
Pyrantelum Polpharma to produkt leczniczy w formie tabletek doustnych, który wykazuje działanie przeciwpasożytnicze. Preparat
stosowany jest w przypadku zakażenia jelitowego owsikami (robakami obłymi typu nicieni barwy białej) u dorosłych oraz dzieci powyżej
6. roku życia. Substancja czynna leku, pyrantel, działa na formy dojrzałe owsików, jak również na pasożyty we wczesnym stadium
rozwoju, jednak nie reaguje na larwy w trakcie ich migracji w tkankach organizmu.

Jedno opakowanie Pyrantelum Polpharma zawiera 3 tabletki leku w dawce 250 mg każda.

Działania niepożądane
Jak każdy lek Pyrantelum Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po zastosowaniu
leku działania niepożądane nie występują często i przemijają po przerwaniu leczenia.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia;
bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność;
wysypka;
osłabienie;
przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów określających czynność wątroby).

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

parcie na stolec;
omamy z dezorientacją, parestezje (uczucie drętwienia, mrowienia w kończynach);
gorączka;
zaburzenia słuchu.

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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