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NO-SPA MAX 80 mg 20 tabletek na różne bóle brzucha
 

Cena: 18,49 PLN

Opis słownikowy

Producent Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

Silniejsza niż Twój ból brzucha 

Szybko się wchłania

Uderza w źródło bólu1

 

Wybierz sprawdzony lek na różne bóle brzucha 
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- na rynku już ponad 50 lat*!

 

Czy wiesz, że wiele bólów brzucha wywołują skurcze?

Ponad 50% polskich pacjentów leczy skurczowe bóle brzucha zwykłymi lekami przeciwbólowymi. Ale brzuch boli inaczej...

Działa w miejscu bólu

  

Likwiduje skurcz

 

Dlatego potrzebujesz eksperckiego rozwiązania, które zadziała dokładnie w miejscu bólu, likwidując skurcz.

 

na różne przyczyny bólu brzucha:

   

STRES

›
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JEDZENIE

›

 

   

ZAPALENIE PĘCHERZA

›

 

   

ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO

›

 

   

MIESIĄCZKA

›

 

  ╳

 

 

 

20 wskazań w jednym leku - Dla niej i dla niego!
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dawkowanie 

Dorośli:

x1

2-3x na dobę

 

Dzieci powyżej 12 roku życia:

x1

1-2x na dobę

 

 

 

Obejrzyj video!

 

Wyprodukowano w Polsce 
 

skład 
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Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg drotaweryny chlorowodorku (Drotaverini hydrochloridum).

 

Wykaz substancji pomocniczych:  Laktoza jednowodna, Skrobia kukurydziana, Powidon, Magnezu stearynian, Talk

 

Skład otoczki 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 (E 172)

 

 

 

Rodzina leków marki no-spa:

no-spa max

20 tabletek

sprawdź

 

 

no-spa

20 tabletek

sprawdź
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no-spa

40 tabletek

sprawdź

 

no-spa

60 tabletek

sprawdź

 

1. Cichy W. Bóle brzucha –postępowanie pasywne czy aktywne? Świat Medycyny i Farmacji, Lekarz Rodzinny, kwiecień 2018: 6-18. 2.
Rai RR et al Comparative evaluation of efficacy and safety of drotaverine versus mebeverine in irritable bowel syndrome: A randomized
double-blind controlled study. Saudi J Gastroenterol. 2021 May-Jun; 27(3): 136–143. * Ból pochodzenia skurczowego. Dane historyczne,
data pierwszej rejestracji w Polsce 1964. 1 ChPL NO-SPA® Max 80 mg, 04.2022. NO-SPA® Max, 80 mg, tabletki powlekane; każda
tabletka powlekana zawiera 80 mg drotaweryny chlorowodorku (Drotaverini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym
działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 104 mg laktozy jednowodnej, 1,04 mg żółcieni chinolinowej lak (E 104) oraz 0,29 mg
lecytyny sojowej. 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 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 jelita drażliwego,
zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, orzeszki ziemne, soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą; ciężka
niewydolność wątroby, nerek, niewydolność krążenia; blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia; nie stosować u dzieci w wieku poniżej
12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Węgry (ChPL 04.2022).

mat-pl-2100478-1.0.02.2021

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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WskazaniaNO-SPA MAX 80 mg 20 tabletekTyle rzeczy do zrobienia, terminy gonią, a zadania zaczynają się mnożyć.W obecnym świecie
to codzienność coraz większej liczby kobiet imężczyzn. A gdy w trakcie wykonywania swoich zadań czasempoczujemy ból brzucha,
zwykle go ignorujemy. Są jednak takie sytuacje,gdy skurcze brzucha spowodowane przez stres czy niewłaściwą dietęstają się trudne do
zniesienia i potrafią „wyłączyć” z życia. Bez wahaniawarto wtedy sięgnąć po lek, który pozwoli go ujarzmić.Wsparciem w zwalczaniu tych
dolegliwości jest NO-SPA MAX, lek zpodwójną dawką substancji aktywnej (chlorkowodoru drotaweryny).Szybko i całkowicie się
wchłania, uderza prosto w źródło bólu działającbezpośrednio na skurcz, który jest jego przyczyną.WSKAZANIA• stany skurczowe mięśni
gładkich związane z chorobami drógżółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzykażółciowego, zapaleniem
okołopęcherzykowym, zapaleniemprzewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera,• stany skurczowe mięśni gładkich dróg
moczowych: kamica nerkowa,kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapaleniepęcherza moczowego, bolesne parcie
na mocz.Jako leczenie wspomagające może zostać użyta bezpiecznie i zpożądanym skutkiem:• w stanach skurczowych mięśni
gładkich przewodu pokarmowego,takich jak: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zapalenieżołądka, zapalenie jelit, zapalenie
okrężnicy, stany skurczowewpustu i odźwiernika żołądka, zespół jelita drażliwego (IBS), zaparciana tle spastycznym i wzdęcia jelit,
zapalenie trzustki,• w schorzeniach ginekologicznych (np. kiedy występuje bolesnemiesiączkowanie).WŁAŚCIWOŚCI● szybko i całkowicie
wchłaniania się,● uderza w źródło bólu – skurcz - likwidując ból brzucha,● bez poważnych działań niepożądanych ze strony układu
krążenia,● nie wchodzi w interakcje z innymi lekami (wyjątek: lewodopa),● nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów,● może być
przyjmowana niezależnie od posiłków,● tabletka powlekana.DziałanieNO-SPA (drotaweryna) jest skuteczna w leczeniu skurczów
mięśnigładkich, zarówno pochodzenia neurogennego, jak i mięśniowego.Działanie spazmolityczne (rozkurczowe) na mięśnie gładkie w
obrębiejamy brzusznej, w następstwie hamowania fosfodiesterazy 4 (PDE4).Sposób użyciaDorośli: dawka dobowa wynosi 120 do 240
mg; 1 tabletka powlekana 2 lub 3 razy na dobę.Dzieci: Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci. Należy zachować
ostrożność podczasstosowania leku NO-SPA MAX u dzieci w wieku powyżej 12 lat. W przypadku konieczności zastosowaniaproduktu
leczniczego NO-SPA MAX u dzieci w wieku powyżej 12 lat - 1 tabletka powlekana 1 lub 2 razy nadobę; maksymalna dawka dobowa dla
dzieci to 160 mg.WażnePRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną, orzeszki ziemne, soję 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.

SkładKażda tabletka powlekana zawiera 80 mg drotaweryny chlorowodorku (Drotaverini hydrochloridum).Substancje pomocnicze:
laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian, talk.Skład otoczki 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 (E 172).
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Galeria
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