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PYRANTELUM 250mg/5ml zawiesina 15 ml, do
odrobaczania
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g/5ml

Opakowanie 15 ml

Postać zaw.doust.

Producent MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Pyrantelum

Opis produktu
 

Opis

Jedyna kuracja na owsiki dla dzieci i dorosłych dostępna bez recepty!

15 ml, zawiesina doustna

Co to jest Pyrantelum OWIX
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To lek przeciwpasożytniczy, przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami (Enterobius
vermicularis).

 

Działanie produktu

Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium, ale nie działa na larwy.

Nie podrażnia jelit ani nie wywołuje migracji robaków.

w niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego.

Jest szybko metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem oraz kałem.

 

Dawkowanie zawiesiny doustnej Pyrantelum OWIX zależy od masy ciała

Masa ciała Dawka jednorazowa [ml] Dawka jednorazowa [mg]  
Dzieci o mc < 11 kg lub w wieku
poniżej 2 lat

Lek należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza.

11–16 kg 2,5 ml 125 mg
17–28 kg 5,0 ml 250 mg
29–39 kg 7,5 ml 375 mg * 1/2 opakowania
40–50 kg 10,0 ml 500 mg
51–62 kg 12,5 ml 625 mg
63–75 kg 15,0 ml 750 mg ** 1 opakowanie
Dorośli o mc >75 kg 20,0 ml 1 000 mg

* 1/2 opakowania ** 1 opakowanie
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Dorośli i dzieci od 2 lat o masie ciała od 11 kg: 11 mg/kg mc jednorazowo.

Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

 

Jeśli u pacjenta rozpoznano owsicę, leczeniem należy objąć wszystkich domowników oraz rygorystycznie przestrzegać zasad higieny,
aby uniknąć nawrotu zakażenia.

Inne produkty

250mg, 3 tabletki

Sprawdź

 

 

 Zapoznaj się z informacjami o produkcie

  

 
Co to jest lek  Pyrantelum OWIX i w jakim celu się go stosuje 

Substancją czynną leku jest pyrantel. Pyrantelum OWIX jest lekiem przeciwpasożytniczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2 lat
i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami ‑ robakami obłymi typu nicieni barwy białej. Lek ten działa na mięśnie pasożytów
jelitowych. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie
wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na
larwy w trakcie ich migracji w tkankach.  Wskazania do stosowania: Owsica  Warunkiem zastosowania leku jest stwierdzenie
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występowania owsików w kale i (lub) okolicy odbytu. Owsiki są to małe, białe robaki pasożytnicze, które żyją w jelicie. Wyglądają jak nitki
z białej waty a samice ich mają około 10 mm długości. Pojedyncze owsiki trudno zauważyć, ale kiedy rozmnożą się nadmiernie, w kale
wyraźnie widać białe, ruszające się jednocentymetrowe robaki. Obecność owsików można też stwierdzić podczas oglądania wieczorem
okolicy odbytu śpiącego dziecka (najlepiej w 2 godziny po zaśnięciu, gdy odbywa się proces składania jaj). Bardzo ważne jest utrzymanie
odpowiedniej higieny, zwłaszcza osobistej w celu zapobiegania samozakażeniu lub przenoszeniu zakażenia na inne osoby. Wymienione
poniżej zasady należy stosować co najmniej przez 6 tygodni po zakończeniu leczenia.

 

 
Jak stosować lek Pyrantelum OWIX 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  Dawkowanie  Zalecana dawka u dorosłych i dzieci od 2 lat o masie ciała
od 11 kg to: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki. Nie
należy przekraczać zalecanej dawki leku.  Sposób podawania  Lek przyjmuje się doustnie, w trakcie lub niezależnie od posiłku. Przed
użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed
podaniem leku Pyrantelum OWIX.  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyrantelum OWIX  W razie przyjęcia większej niż
zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

 
Jak przechowywać lek Pyrantelum OWIX 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności
zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie przechowywać
w temperaturze powyżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Po otwarciu lek można
przechowywać przez 21 dni. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

 

 

 

Dotyczy leków Pyrantelum OWIX: Pyrantelum OWIX (zawiesina doustna): Pyrantelum OWIX Skład i postać: W 5 ml zawiesiny doustnej
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znajduje się 250 mg pyrantelu w postaci pyrantelu embonianu (721 mg). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol 70% (5 ml
zawiesiny zawiera 3,06 g sorbitolu). Wskazania: Owsica u dzieci od 2 lat i dorosłych, wywołana przez Enterobius vermicularis. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie
piperazyny. Stosowanie w czasie leczenia miastenii. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu nr R/2764 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.06.18. Pyrantelum OWIX (tabletki): Skład
i postać: Pyrantelum OWIX Każda tabletka zawiera 250 mg pyrantelu (Pyrantelum) w postaci embonianu pyrantelu (Pyranteli embonas)
(720 mg). Wskazania: Owsica u dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych, wywołana przez Enterobius vermicularis. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie piperazyny. Stosowanie
w czasie leczenia miastenii. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
nr: R/2064 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.23.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 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.

DYSTRYBUTOR Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

PYRA/136/03-2022

 

 

 

WskazaniaPYRANTELUM 250mg/5ml zawiesina 15 mlPyrantelum Medana jest lekiem stosowanym w zakażeniu jelitowym robakami
obłymi.Wskazania do stosowania:zakażenia owsikiem,zakażenia glistą ludzką,zakażenia tęgoryjcem dwunastnicy i tęgoryjcem
amerykańskim.DziałanieDziała na mięśnie pasożytów jelitowych (robaków obłych). Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita
wskutek ruchów jelit.Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we
wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.Sposób użyciaTen lek należy zawsze
stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zalecana dawka u dorosłych i
dzieci o masie ciała powyżej 10 kg:W glistnicy: Zazwyczaj wystarczające jest podanie jednorazowe, jednak w przypadku braku
skuteczności dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach.W owsicy: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Dawkę tę należy
powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniachW zakażeniu tęgoryjcem dwunastnicy lub tęgoryjcem amerykańskim: 11 mg/kg mc. raz na
dobę przez 3 kolejne dni.Poniżej przedstawiono dawkowanie zawiesiny doustnej Pyrantelum Medana w zależności od masy
ciała.Sposób stosowania: Lek przyjmuje się doustnie, w czasie lub po posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej
zawiesiny.WażneNie stosować leku Pyrantelum MedanaJeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku.Jeśli pacjent przyjmuje piperazynę.Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mięśni
szkieletowych).Działania niepożądaneJak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one '
wystąpią.Pyrantelum Medana rzadko powodował działania niepożądane. Poniżej przedstawiono działania niepożądane notowaną
podczas stosowania leku.Nudności, wymioty, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, biegunka, podwyższenie aktywności enzymów
wątrobowych. ,Alergiczne wysypki skórne.Bóle i zawroty głowy, senność lub bezsenność.Ostrzeżenia i środki ostrożnościLek Pyrantelum
Medana zawiera sorbitol 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 3,06 g sorbitolu 70%. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.Sorbitol może wywoływać lekkie działanie
przeczyszczające.Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Nie przechowywać w temperaturze
powyżej 25°C. Chronić od światła.Lek nadaje się do użytku w ciągu 21 dni od pierwszego otwarcia butelki.Stosowanie innych
lekówNależy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
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planuje stosować.Stosowanie leku z jedzeniem i piciemLek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.Ciąża i karmienie piersiąW
okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.Stosowanie leku u dzieci i młodzieżyNależy
skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem u dzieci w wieku poniżej 2 lat.SkładSubstancją czynną leku jest pyrantel.5 ml
zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu).Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211),
karmeloza sodowa, sorbitol 70% (E 420) glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbat 80, powidon, arpmat morelowy emulsia
symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Do opakowania dołączona jest miarka.

Masa cia?a Dawka jednorazowa (ml) Dawka jednorazowa (mg)
11-16 kg 2,5 ml 125 mg

17-28 kg 5,0 ml 250 mg

29-39 kg 7,5 ml 375 mg

40-50 kg 10,0 ml 500 mg

51-62 kg 12,5 ml 625 mg

63-75 kg 15,0 ml 750 mg

Doro?li o masie cia?a>75 kg 20,0 ml 1000 mg
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