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Urosal 500 mg x 20 tabl
 

Cena: 26,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent VIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Methenaminum, Phenylum salicylicum

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka zawiera 300 mg metenaminy i 300 mg fenylu salicylanu oraz substancje pomocnicze: skrobię ziemniaczaną, sacharozę,
magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię (typ A), laktozę jednowodną, talk, żelatynę, sodu laurylosiarczan.

Wskazania i działanie
Urosal to lek stosowany w kompleksowym leczeniu i profilaktyce zakażeń układu moczowego1. Dzięki skojarzonej aktywności dwóch
substancji aktywnych (metenaminy i salicylanu fenylu), Urosal działa przeciwbakteryjnie w jelitach, drogach żółciowych i moczowych.
Urosal działa odkażająco, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Lek zwalcza przyczyny zakażeń układu moczowego, dzięki działaniu
przeciwdrobnoustrojowemu obu substancji czynnych1. Dodatkowo, z uwagi na zawartość salicylanu fenylu, Urosal wykazuje działanie
przeciwbólowe i przeciwzapalne, dzięki czemu lek usuwa także objawy infekcji1.
Lek Urosal stosuje się w:

zapaleniu pęcherza moczowego,
odmiedniczkowym zapaleniu nerek,
zapaleniu miedniczek nerkowych,
stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych,
w biegunce i nieżycie jelit.

Przeciwwskazania
Nie należy zażywać leku Urosal, jeśli występuje nadwrażliwość na salicylany i fenol, niewydolność nerek, choroba wrzodowa, skaza
krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby, kwasica metaboliczna znacznego stopnia, odwodnienie.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.

Dawkowanie
Doustnie: 3 razy na dobę 1 tabletka po jedzeniu, popijając wodą.
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W przypadku wrażenia, że działanie produktu leczniczego jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów;
często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów;
niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów;
rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów;
bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów;
częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Częstość nieznana: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość
Zaburzenia żołądka i jelit
Często: zaburzenia układu pokarmowego
Rzadko: podrażnienie jelit i bóle brzucha
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko: podrażnienie dróg moczowych, ból w czasie oddawania moczu, pieczenie i uczucie parcia na mocz
Częstość nieznana: krwinkomocz (obecność krwinek w moczu)
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Częstość nieznana: skórne odczyny alergiczne

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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