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Spastyna max 80 mg x 20 tabl
 

Cena: 14,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Drotaverinum

Opis produktu
 

Skład

1 tabletka zawiera 80 mg drotaweryny chlorowodorku (Drotaverini hydrochloridum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 182,5 mg.

Wskazania i działanie
Wskazania do stosowania:

stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka
żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera;
stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych,
zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.

Jako leczenie wspomagające może zostać użyty bezpiecznie i z pożądanym skutkiem:

w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu
żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita
grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki;
w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na drotawerynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
Ciężka niewydolność wątroby, nerek, niewydolność krążenia;
Blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia;
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dawkowanie
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Dorośli:dawka dobowa wynosi 120-240 mg w 2-3 dawkach podzielonych.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 240 mg drotaweryny (3 tabletki).
Dzieci:Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci.W przypadku konieczności zastosowania produktu SPASTYNA MAX u
dzieci w wieku powyżej 12 lat dawka dobowa wynosi 160 mg, w 2 -4 dawkach podzielonych.
Maksymalna dawka dobowa drotaweryny w tej grupie wiekowej wynosi 160 mg.
Nie stosować produktu SPASTYNA MAX dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane występujące rzadko(u 1 do 10 pacjentów na 10 000):
nudności, zaparcie, ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi, reakcje alergiczne (obrzęk
naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd).

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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