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Rowatinex x 30 kaps dojelitowych (import równoległy -
Inpharm bg)
 

Cena: 16,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent INPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Rowatinex w postaci kapsułek dojelitowych jest produktem o działaniu moczopędnym i lekko rozkurczającym, który jest stosowany
w przypadku problemów z układem moczowym. Jest przeznaczony wyłącznie dla pacjentów dorosłych i należy z niego korzystać
zgodnie ze wskazaniami lekarza lub informacjami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce.

Na co jest Rowatinex? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie kamicy dróg moczowych oraz kamicy nerkowej. Produkt leczniczy 
Rowatinex można również wykorzystać w profilaktyce wyżej wymienionych chorób. Oprócz tego znajduje on zastosowanie w przypadku
stanów zapalnych układu moczowego. Działanie Rowatinex polega na rozkurczaniu mięśni gładkich dróg moczowych. W ten sposób lek
Rowatinex sprawia, że złogi zgromadzone w drogach moczowych sprawniej się rozpadają, a w konsekwencji są łatwiej wydalane z
organizmu. Lek Rowatinex w postaci kapsułek dodatkowo poprawia czynność nerek, a oprócz tego nasila diurezę. Funkcją Rowatinex
jest też działanie przeciwzapalne oraz przeciwbakteryjne w drogach moczowych.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek dojelitowych Rowatinex. W skład 1 kapsułki dojelitowej wchodzi 24,8 mg a-pinenu i 6,2 mg b-
pinenu, a także 15 mg kamfenu, 3 mg cyneolu BPC 1993, 4 mg fenchonu oraz 10 mg borneolu i 4 mg anetolu USP 1990. Przed
zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami, chyba że
lekarz wyda inne rekomendacje. Wskazane dawkowanie Rowatinex to 1 kapsułka przyjmowana 3–4 razy na dobę. Lek powinien być
przyjmowany na około 30 minut przed posiłkiem. Należy połykać go w całości i popijać dużą ilością wody. Jeżeli pacjent będzie mieć
wrażenie, że lek działa na niego zbyt mocno lub zbyt słabo, powinien skonsultować się z lekarzem. Nie należy przyjmować większych
dawek produktu leczniczego Rowatinex, niż jest to wskazane.

Każdy lek, w tym również Rowatinex, może wywoływać u niektórych pacjentów działania niepożądane, jednak nie występują one u
wszystkich. Możliwe skutki uboczne wynikające ze stosowania leku Rowatinex to lekkie objawy ze strony układu pokarmowego, w tym
np. nudności. Są to jednak objawy przejściowe, które pojawiają się u małej liczby pacjentów stosujących lek. Nie wyklucza się również
wystąpienia innych działań niepożądanych. Jeśli pacjent zauważy u siebie niepokojące objawy, które mogą być powiązane ze
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stosowaniem produktu, powinien zasięgnąć porady lekarza. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy bólowe (szczególnie w okolicy lędźwiowej)
lub kolka nerkowa czy też krwiomocz, powinien pilnie skonsultować się z lekarzem.

Lek Rowatinex ma też pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie powinny z niego korzystać osoby z nadwrażliwością na
którykolwiek ze składników produktu. Przeciwwskazaniem jest stosowanie kapsułek Rowatinex u dzieci, poza tym nie powinny z nich
korzystać pacjentki spodziewające się dziecka (szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży) oraz karmiące piersią. Lek Rowatinex nie
powinien być stosowany w przypadku bezmoczu, a poza tym przeciwwskazany jest przy kolce nerkowej oraz przy ciężkich infekcjach
dróg moczowych.

Skład
Substancja czynna: 1 kaps. zawiera: 24,8 mg a-pinenu; 6,2 mg b-pinenu; 15 mg kamfenu; 3 mg cyneolu BPC 1993; 4 mg fenchonu; 10 mg
borneolu i 4 mg anetolu USP 1990.

Wskazania i działanie

Leczenie i profilaktyka kamicy dróg moczowych oraz kamicy nerkowej
Pomocniczo w stanach zapalnych układu moczowego.

Preparat działa rozkurczająco na mięśnie gładkie dróg moczowych, ułatwiając rozpad i wydalanie złogów z dróg moczowych. Poprawia
czynność nerek oraz nasila diurezę. Posiada także właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli: 1 kaps. 3-4 razy na dobę. Preparat przyjmować na 30 min przed posiłkiem, popijając dużą ilością płynów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. I trymestr ciąży i okres karmienia piersią. Dzieci. Nie stosować w kolce nerkowej, u chorych z
bezmoczem lub z ciężkimi zakażeniami dróg moczowych.

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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