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Scopolan 10 mg x 30 tabl drażowanych
 

Cena: 26,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl drażowanych

Postać Tabletki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hyoscine butylbromide

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest butylobromek hioscyny – 10 mg
Substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, guma arabska, sacharoza, talk, magnezu stearynian.

Wskazania i działanie

Scopolan jest lekiem zawierającym butylobromek hioscyny, który znosi stany skurczowe mięśni gładkich w obrębie jamy
brzusznej.
Działanie rozkurczowe powoduje złagodzenie bolesnych skurczy przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu
moczowo – płciowego.
Scopolan stosuje się w dolegliwościach bólowych w stanach skurczowych:

przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego)
dróg żółciowych (np. kolka żółciowa)
układu moczowo-płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne
miesiączkowanie)

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Scopolan jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną – butylobromek hioscyny lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku.
Nie należy stosować leku Scopolan jeśli u pacjenta występuje:

uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne
jaskra z wąskim kątem przesączania (choroba oczu przebiegająca ze wzrostem ciśnienia śródgałkowego)
rozrost prostaty (gruczołu krokowego)
zaparcia atoniczne
niedrożność porażenna jelit (zatrzymanie procesu przemieszczania się treści jelitowej)
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zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka
zwężenie szyi pęcherza moczowego
tachykardia (zaburzenia rytmu serca przebiegające z przyspieszeniem czynności serca)
nużliwość mięśni (myasthenia gravis) (choroba przebiegająca z upośledzeniem funkcji i znacznym osłabieniem mięśni)
patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon)

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy stosować wyłącznie doraźnie (w przypadku wystąpienia
dolegliwości).
Zalecana dawka:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych 3 do 5 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
doustnie 1 tabletka drażowana 2 razy na dobę.
Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną.
Jeśli objawy będą się utrzymywać dłużej niż 3 dni od rozpoczęcia leczenia lub nasilą się mimo stosowania leku, pacjent powinien
przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Scopolan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Produkt leczniczy stosowany w
zalecanych dawkach terapeutycznych jest dobrze tolerowany, a mogące wystąpić objawy niepożądane mają umiarkowane nasilenie.
Podczas stosowania leku Scopolan mogą wystąpić:
zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, pieczenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk – niezbyt często
zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, zaparcia – niezbyt często
zaburzenia serca: tachykardia (przyspieszenie akcji serca) – niezbyt często
zaburzenia naczyniowe: hipotensja (niedociśnienie) – niezbyt często
zaburzenia nerek i dróg moczowych: anuria (zatrzymanie wydalania moczu)– rzadko
zaburzenia oka: zaburzenia widzenia – rzadko
zaburzenia układu immunologicznego: reakcje anafilaktyczne (alergiczne), wstrząs anafilaktyczny (nagła i ciężka reakcja alergiczna
charakteryzująca się trudnościami w oddychaniu, znacznym spadkiem ciśnienia tętniczego, obrzękiem, wysypką) – częstość nieznana.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować
się z lekarzem.

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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