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ROWATINEX 30 kapsułek
 

Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ROWA-WAGNER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

Działanie

Preparat ROWATINEX działa rozkurczające na drogi moczowe, ułatwia rozpad i wydalanie kamieni z dróg moczowych, zwiększa
przepływ poprawiając funkcję nerek, nasilają diurezę. Ponadto działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, ochronnie w stosunku do
substancji koloidalnych zawartych w moczu oraz zwiększa wydalanie kwasu glukuronowego z moczem, zapobiega powstawaniu
kamieni, Borneol (alkohol bornylowy) jest metabolizowany i wydalany głównie w postaci glukuronidów, które zwiększają
rozpuszczalność soli wapnia (najczęstsze składniki kamieni nerkowych i moczowych). Preparat ROWATINEX wykazuje działanie
rozkurczające ułatwiając przechodzenie kamieni w drogach moczowych i zmniejszając dolegliwości bólowe w przebiegu kolki nerkowej i
moczowodowej.

Preparat posiada właściwości przeciwbakteryjne w zakresie drobnoustrojów gram dodatnich i gram ujemnych.

 

Wskazania

Kamica dróg moczowych, kamica nerkowa (leczenie i profilaktyka), objawy subiektywne związane z kamicą.

Pomocniczo w stanach zapalnych układu moczowego i zakażeniach układu moczowego.

 

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/rowatinex-30-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. I trymestr ciąży i okres karmienia piersią.

Nie stosować preparatu u dzieci.

 

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

Preparat ROWATINEX® nie jest przeznaczony chorych z kolką nerkową, bezmoczem lub ciężkimi zakażeniami dróg moczowych. W
takich przypadkach należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

 

Ciąża i okres karmienia piersią

Nie należy stosować preparatu w I trymestrze ciąży. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

 

Kierowanie pojazdami mechanicznymi

Nie wywiera wpływu.

 

Interakcje

Należy zachować ostrożność u chorych otrzymujących doustne leki przeciwzakrzepowe lub inne leki metabolizowane w wątrobie.

 

Przedawkowanie

Objawy przedawkowania:

Badania toksykologiczne na zwierzętach sugerują, że zastosowanie dużych dawek olejków aromatycznych może być przyczyną depresji
ośrodkowego układu nerwowego prowadzącej do wystąpienia stanu osłupienia i niewydolności oddechowej lub może być przyczyną
stymulacji aktywności ośrodkowego układu nerwowego prowadzącej do pobudzenia psychoruchowego i drgawek.

Podrażnienie błony śluzowej żołądka może prowadzić do wystąpienia nudności, wymiotów i biegunki.

 

Działania niepożądane

U niewielkiej liczby pacjentów występują lekkie, przejściowe zaburzenia żołądkowe. W rzadkich przypadkach występują wymioty.

Przed zastosowaniem należy sprawdzić termin ważności podany na opakowaniu, nie stosować leku po upływie terminu ważności.

 

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej l kapsułka, 3-4 razy na dobę, 30 minut przed posiłkami.

Zaleca się przyjmowanie znacznych ilości płynów w czasie przyjmowania preparatu.
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Skład

1 kapsułka zawiera:

Substancje czynne:

  Alfa-pinen - 24.8 mg

  Beta-pinen - 6.2 mg

  Kamfen - 15.0 mg

  CyneolBPC 1973 - 3.0 mg

  Fenchon - 4.0 mg

  Borneol - 10.0 mg

  Anetol USP 1990 - 4.0 mg

Substancje pomocnicze: Oliwa 33,0 mg oraz żelatyna, gliceryna, etylohydroksybenzoesan sodu, propylohydroksybenzoesan sodu,
żółcień pomarańczowa (E110), żółcień chinolinowa (E104).
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