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No-Spa MAX 0,08g 20tabl. #
 

cena: 19,26 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,08 g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent CHINOIN PHARMACEUTICAL AND
CHEMICAL WORKS PRIVATE CO. LTD.

Rejestracja

Substancja
czynna

Drotaverinum

Opis produktu
 

Wskazania:
⦁ 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 użyta 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.

Działanie:
Rozkurczająco na mięśnie gładkie.

Skład:
1 tabletka powlekana zawiera 80 mg chlorowodorku drotaweryny (Drotaverini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian, talk. Otoczka tabletki:
Opadry II yellow 85G32207: alkohol poliwinylowy, talk, żółcień chinolinowa lak (E 104), makrogol, tytanu dwutlenek (E 171), lecytyna
(sojowa), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E172).

Dawkowanie:
⦁ Dorośli: 1 tabl. powl. 2-3x/dobę; dawka dobowa wynosi 120-240 mg.
⦁ W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego w dawce 80 mg u dzieci powyżej 12 rż.: 1 tabl. powl. 1-2x/dobę; maks.
dawka dobowa dla dzieci wynosi 160 mg
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⦁ Bez konsultacji z lekarzem preparat może być stosowany maks. przez 7 dni.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca. Blok
przedsionkowo-komorowy II i III stopnia. Nie stosować u dzieci poniżej 6 r.ż.
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