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SPASTYNA MAX 80 mg 20 tabletek ból, miesiączka
 

Cena: 9,45 PLN

Opis słownikowy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaSPASTYNA MAX 80 mg 20 tabletekStany 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 użyty 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 drażliwego jelita
grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym
miesiączkowaniu.Sposób użyciaPodanie doustne.Dorośli. Dawka dobowa wynosi 120 do 240 mg, w 2-3 dawkach podzielonych.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 240 mg drotaweryny (3 tabletki).Dzieci. Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci. W
przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego SPASTYNA MAX 80 mg u dzieci w wieku powyżej 12 lat dawka dobowa
wynosi 160 mg, w 2-4 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa drotaweryny w tej grupie wiekowej wynosi 160 mg.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na drotawerynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby nerek,
niewydolność krążenia. Blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Specjalne
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ze względu na zawartość laktozy produkt leczniczy może powodować
dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów z nietolerancją laktozy. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedociśnieniem. Produkt należy stosować ostrożnie u dzieci, ponieważ nie
przeprowadzono badań dotyczących drotaweryny w tej grupie pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania
drotaweryny u kobiet w ciąży. Nie należy stosować drotaweryny w okresie porodu.WażnePrzeciwwskazania: Nadwrażliwość na
drotawerynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby nerek, niewydolność krążenia. Blok
przedsionkowo-komorowy II i III stopnia. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.Skład1 tabletka zawiera 80 mg drotaweryny
chlorowodorku (Drotaverini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 182,5 mg.Postać
farmaceutyczna: tabletka.
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