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Pyrantelum 0,25g 3tabl.
 

cena: 16,29 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,25 g

Opakowanie 3 tabl. (blister)

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Pyrantelum

Opis produktu
 

Wskazania:

Owsica u dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych, wywołana przez Enterobius vermicularis.

Działanie:

Przeciwpasożytniczo.

Sposób użycia:

W zależności od masy ciała pacjenta: 

17-28kg 1 tabletka, 
29-39kg 1,5 tabletki, 
40-50kg 2 tabletki, 
51-62kg 2,5 tabletki, 
63-75kg 3 tabletki, 
dorośli o masie ciała powyżej 75kg 4 tabletki. 
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Dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki. Lek
stosuje się doustnie w czasie lub po posiłku popijając wodą. Przed połknięciem tabletkę należy
bardzo dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć. Lek stosuje się doustnie w czasie posiłku popijając
wodą. Dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki.
Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia należy wykonać kontrolne badania
parazytologiczne. 

Skład:

Substancją czynną leku jest pyrantel. 1 tabletka zawiera 250mg pyrantelu w postaci
embonianu pyrantelu. 

Pozostałe składniki leku to: skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna,
etyloceluloza, magnezu stearynian, aromat pomarańczowy.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Jednoczesne stosowanie piperazyny.
Stosowanie w czasie leczenia miastenii.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. 

Działania niepożądane:

Zaburzenia układu nerwowego: (rzadko) bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność;
(nieznana) omamy z dezorientacją, parestezje. Zaburzenia ucha i błędnika: (nieznana)
zaburzenia słuchu. Zaburzenia żołądka i jelit: (rzadko) nudności, wymioty, bóle i skurcze
żołądka, biegunki, brak łaknienia; (nieznana) parcie na stolec. Zaburzenia wątroby i dróg
żółciowych: (rzadko) przejściowe zwiększenie aktywności aminotransferaz. Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej: (rzadko) wysypka.Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (rzadko)
osłabienie; (nieznana) gorączka.
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