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Buscopan 10 mg, 10 tabletek powlekanych
 

Cena: 12,59 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 mg

Opakowanie 10 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent BOEHRINGER INGELHEIM INTERN.GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Hyoscine butylbromide

Opis produktu
 

Opis
Buscopan, lek w postaci tabletek powlekanych. Zawarta substancja czynna działa rozkurczowo.

Wskazania

- Skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego (w żołądku, jelitach, drogach żółciowych i moczowych).
- Kolka żółciowa lub nerkowa, skurcze przewodu pokarmowego różnego pochodzenia, zespół jelita drażliwego lub bolesnej miesiączki.

Działanie
Rozkurczowe.

Dawkowanie

Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy na dobę po 1 tabletce.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 do 5 razy na dobę po 1 lub 2 tabletki.
Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.
Nie należy stosować leku Buscopan dłużej niż 3 dni bez porady lekarza.
Jeśli pacjent musi stosować Buscopan bez przerwy lub przez dłuższy czas, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia
przyczyny dolegliwości.

Skład
Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum).
Inne składniki leku: skrobia kukurydziana, wapnia fosforan, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia rozpuszczalna, kwas winowy, kwas
stearynowy, otoczka (powidon, sacharoza, guma arabska, talk, tytanu dwutlenek , makrogol 6000, wosk Carnauba, wosk biały)

Przeciwwskazania

Dzieci do 6 roku życia.
Uczulenie (nadwrażliwość) na butylobromek hioscyny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
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Nużliwość mięśni (myasthenia gravis ) – chorobą charakteryzującą się znacznym osłabieniem mięśni a nawet niemożliwością
poruszania się).
Patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon – znaczne poszerzenie jelita grubego).
Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, ponieważ produkt zawiera sacharozę.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze do 25°C.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

