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Duspatalin Gastro 135 mg, 15 tabletek
 

Cena: 17,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 135 mg

Opakowanie 15 tabletek

Postać tabletki

Producent MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Mebeverinum

Opis produktu
 

Wskazania
Dorośli i dzieci powyżej 10 lat, objawowe leczenie bólu brzucha lub dyskomfortu w jamie brzusznej (np. wzdęcia, uczucie rozpierania),
którym mogą towarzyszyć zaburzenia rytmu wypróżnień i zmiany konsystencji stolca, w tym biegunka i(lub) zaparcie, spowodowanych
nieprawidłową pracą przewodu pokarmowego.

Działanie

Rozkurczowe na mięśnie.
Przeciwbólowe.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 1 tabletka 135 mg trzy razy na dobę. Lek należy przyjmować 20 minut przed posiłkiem. W przypadku
pominięcia jednej lub większej ilości dawek należy zażyć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w
celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przyjmować doustnie.
Tabletki należy połknąć i popić odpowiednią ilością wody (przynajmniej 100 ml).
Tabletek nie należy rozgryzać z powodu nieprzyjemnego smaku.
Nie należy stosować leku Duspatalin Gastro dłużej niż 5 dni bez porady lekarza. Jeśli objawy nie ustąpiły po 5 dniach lub nasiliły
się pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Skład
1 tabletka zawiera 135 mg mebeweryny chlorowodorku (Mebeverini hydrochloridum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu:
Produkt zawiera 97 mg laktozy w jednej tabletce.
Produkt zawiera sacharozę.
Laktoza jednowodna, skrobia (kukurydziana lub ziemniaczana), powidon (K25), talk, magnezu stearynian.
Otoczka: talk, sacharoza, żelatyna, guma arabska, wosk Carnauba.
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Lek nie jest zalecany w czasie ciąży oraz kobiety karmiące.
Dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Przechowywanie
W suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C, poza zasięgiem dzieci.

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.
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