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Scopolan Compositum x 10 tabl drażowanych
 

Cena: 14,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hyoscini butylbromidum, Metamizolum natr

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Scopolan Compositum w postaci tabletek drażowanych to produkt z dwoma substancjami czynnymi – butylobromkiem hioscyny i
metamizolem sodowym jednowodnym. Na co jest Scopolan Compositum? Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe leczenie
dolegliwości bólowych jamy brzusznej, których nasilenie jest duże. Można go zastosować przy stanach skurczowych przewodu
pokarmowego, dróg żółciowych bądź układu moczowo-płciowego. Może być pomocny przy skurczach żołądka, kolce żółciowej, jelitowej
i nerkowej, a także przy zespole jelita drażliwego, stanach skurczowych kamicy moczowodowej, czy też przy bolesnym
miesiączkowaniu. Lek Scopolan Compositum należy stosować jedynie w sytuacji, kiedy inne leki o podobnym działaniu są nieskuteczne
lub przeciwwskazane. Działanie butylobromku hioscyny polega na znoszeniu skurczów mięśni gładkich jamy brzusznej. Działanie
metamizolu sodowego jednowodnego jest natomiast przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Dodatkowo substancja redukuje napięcie
mięśni gładkich.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek drażowanych Scopolan Compositum. W skład 1 tabletki wchodzi 10 mg butylobromku hioscyny
oraz 250 mg metamizolu sodowego jednowodnego, a także składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z
dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z zawartymi tam wskazówkami bądź zaleceniami lekarza. Rekomendowane 
dawkowanie Scopolan Compositum to 1–2 tabletki jednorazowo. Jeśli objawy będą nasilone, dopuszczalne jest zwiększenie dawki do
1–2 tabletek przyjmowanych 3 razy na dobę. Ważne, aby każdorazowo stosować możliwie najmniejszą dawkę, która będzie skuteczna i
robić to przez jak najkrótszy czas. Dawkowanie rekomendowane przez producenta nie powinno być modyfikowane przez pacjenta na
własną rękę. Przyjęcie dawki większej niż wskazana może prowadzić do objawów przedawkowania leku. Bez konsultacji z lekarzem nie
należy stosować leku dłużej niż 3 dni. Jeśli objawy nie miną lub nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

Scopolan Compositum jest lekiem, który może wykazywać też działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Niezbyt
często powoduje reakcje skórne, w tym pokrzywkę, rumień, świąd lub pieczenie skóry, a także obrzęk. Czasem przyczynia się też do
nudności, wymiotów, suchości w jamie ustnej i zaparć, a poza tym do tachykardii lub hipotensji. Rzadko powoduje anurię lub
uszkodzenie nerek, a dodatkowo zaburzenia widzenia. Bardzo rzadko natomiast powoduje ciężkie reakcje skórne i uszkodzenie
czynności krwiotwórczej szpiku (alergiczne). Z nieznaną częstotliwością powoduje reakcje anafilaktyczne i uszkodzenie wątroby.

Nie każdy pacjent powinien stosować lek Scopolan Compositum. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na butylobromek
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hioscyny, metamizol sodowy jednowodny czy też jakikolwiek ze składników pomocniczych tabletek drażowanych. Lek nie powinien być
podawany pacjentom, którzy nie ukończyli 18 lat, a oprócz tego pacjentom z tachykardią, zaparciami atonicznymi i rozrostem prostaty.
Pozostałe przeciwwskazania opisano w ulotce.

Wstęp
Substancjami czynnymi leku są:

Butylobromek hioscyny (Hyoscini butylbromidum) – 10 mg
Metamizol sodowy jednowodny (Metamizolum natricum monohydricum) – 250 mg
Substancje pomocnicze to: sacharoza, talk, skrobia ziemniaczana, guma arabska, żelatyna, glicerol, magnezu stearynian,
tytanu dwutlenek (E 171).

Skład

Scopolan compositum zmniejsza bolesne skurcze przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu moczowo–płciowego.
Scopolan compositum stosuje się w krótkotrwałym leczeniu dolegliwości bólowych o dużym nasileniu 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).

Scopolan compositum jest wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Wskazania i działanie

Nie należy stosować leku Scopolan compositum, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne zawarte w leku (butylobromek
hioscyny, metamizol sodowy jednowodny) lub którykolwiek z pozostałych jego składników.
Nie należy stosować leku Scopolan compositum jeśli u pacjenta występuje:

nadwrażliwość na pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki o właściwościach przeciwzapalnych,
przeciwbólowch i przeciwgorączkowych),
uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne,
zmiany w obrazie morfologicznym krwi: leukopenia (mała liczba leukocytów, czyli krwinek białych), granulocytopenia
(mała liczba granulocytów), niedokrwistość (anemia),
wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (enzymu uczestniczącego w przemianach zachodzących w
krwinkach czerwonych),
ostra porfiria wątrobowa (choroba z silnymi bólami brzucha, wymiotami, osłabieniem i bólami mięśni oraz zaburzeniami
psychicznymi),
ostra niewydolność nerek lub wątroby,
jaskra z wąskim kątem przesączania (choroba oczu przebiegająca ze wzrostem ciśnienia śródgałkowego),
rozrost stercza (gruczołu krokowego, prostaty),
niedrożność porażenna jelit (zatrzymanie procesu przemieszczania się treści jelitowej),
zaparcia atoniczne,
zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka,
zwężenie szyi pęcherza moczowego,
tachykardia,
nużliwość mięśni (myasthenia gravis) (choroba przebiegająca z upośledzeniem funkcji i znacznym osłabieniem mięśni),
patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon).

Nie należy stosować leku Scopolan compositum w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.
Nie należy stosować leku Scopolan compositum u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Przeciwwskazania
Dorośli: doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo.
Przy nasilonych bólach dawkowanie można zwiększyć, przyjmując 1 do 2 tabletek drażowanych do 3 razy na dobę.
Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną.

Dawkowanie
Jak każdy lek, Scopolan compositum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów oraz częstością występowania: niezbyt często
(występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów); rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000
pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów ); bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów); nieznana (nie

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

może być określona na podstawie dostępnych danych).
Podczas stosowania leku Scopolan compositum mogą wystąpić:

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, pieczenie skóry, świąd, pokrzywka, obrzęk – niezbyt często;
ciężkie reakcje skórne: zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba alergiczna objawiająca się pęcherzami i nadżerkami
na skórze i błonach śluzowych jamy ustnej, narządów płciowych, spojówkach, z towarzyszącą gorączką i bólami
stawowymi), toksyczna nekroliza naskórka (TEN, choroba Lyella, ciężka choroba alergiczna objawiająca się
złuszczającymi się pęcherzami i martwicą, prowadzącymi do spełzania dużych powierzchni naskórka, z towarzyszącą
gorączką i bólami stawowymi) – bardzo rzadko;
zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, zaparcia – niezbyt często;
zaburzenia serca: tachykardia (przyspieszenie akcji serca) – niezbyt często;
zaburzenia naczyniowe: hipotensja (niedociśnienie) – niezbyt często;
zaburzenia nerek i dróg moczowych: uszkodzenie nerek , anuria (zatrzymanie wydalania moczu) – rzadko;
zaburzenia oka: zaburzenia widzenia – rzadko;
zaburzenia krwi i układu chłonnego – uszkodzenie czynności krwiotwórczej szpiku o podłożu alergicznym – bardzo
rzadko prowadzące do:
agranulocytozy (znacznego spadku we krwi liczby komórek obronnych organizmu, której pierwszymi oznakami mogą
być objawy infekcji np. nagle pojawiająca się gorączka, dreszcze, bóle mięśni kończyn i stawów, pogarszający się stan
ogólny, stan zapalny i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła, narządów płciowych),
 trombocytopenii (małopłytkowości – spadku liczby płytek krwi, objawiającej się np. w postaci wybroczyn na skórze i
błonach śluzowych, nawracających krwawień z dziąseł, nosa, przewodu pokarmowego),
anemii (niedokrwistości – spadku ilości krwinek czerwonych i wartości hemoglobiny objawiającej się bladością powłok
skórnych, osłabieniem),
pancytopenii (znaczne zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi: czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi, której
oznakami są pogarszający się stan ogólny, osłabienie, objawy infekcji, gorączka, wybroczyny i nawracające krwawienia,
bladość skóry). Powikłania te w ciężkich przypadkach mogą zakończyć się zgonem.
zaburzenia układu immunologicznego: reakcje anafilaktyczne (alergiczne), reakcje anafilaktoidalne, astma (nawracające
epizody świszczącego oddechu, duszności, uczucia ściskania w klatce piersiowej i kaszlu), wstrząs anafilaktyczny
(nagła i ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się trudnościami w oddychaniu, znacznym spadkiem ciśnienia
tętniczego, obrzękiem, wysypką) – częstość nieznana;
zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: uszkodzenie wątroby – 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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