
 
Apteka Familia

Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

 
 

Scopolan compositum 10tabl.drażow.
 

cena: 12,21 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,01g+0,25g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Hyoscini butylbromidum, Metamizolum
natricum monohydricum

Opis produktu
 

Wskazania:

Dolegliwości bólowe w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespół
jelita drażliwego), dróg żółciowych (kolka wątrobowa), układu moczowo-płciowego (kolka
nerkowa, bóle menstruacyjne, hiperrefleksja wypieracza).

Działanie:

Przeciwbólowe i spazmolityczne czyli rozkurczające.

Sposób użycia:

Dorośli: doustnie 1-2 tabletki jednorazowo. Przy nasilonych bólach dawkowanie można
zwiększyć, przyjmując 1-2 tabletek do 3x na dobę. 

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Skład:
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Substancje czynne: butylobromek hioscyny (Hyoscini butylbromidum) 10mg, metamizol
sodowy jednowodny (Metamizolum natricum monohydricum) 250mg, substancje
pomocnicze: sacharoza, talk, skrobia ziemniaczana, guma arabska, żelatyna wieprzowa,
glicerol, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E171).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nadwrażliwość na pirazolony i inne NLPZ,
uczulenie na alkaloidy tropanowe, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zmiany w
obrazie morfologicznym krwi: leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość, wrodzony
niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ostra porfiria wątrobowa, ostra
niewydolność nerek lub wątroby, jaskra, łagodny rozrost stercza, niedrożność porażenna jelit,
zaparcia atoniczne, ciąża i okres karmienia piersią.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (rzadko) uszkodzenie czynności krwiotwórczej szpiku o
podłożu alergicznym prowadzące do agranulocytozy oraz innych powikłań hematologicznych
jak trombocytopenii i niedokrwistości, które mogą zakończyć się zgonem. Zaburzenia skóry i
tkanki podskórnej: (rzadko) skórne odczyny alergiczne. Zaburzenia żołądka i jelit: (rzadko)
suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (rzadko)
uszkodzenie nerek. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (rzadko) uszkodzenie wątroby.
Zaburzenia oka: (rzadko) zaburzenia widzenia.
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