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No-Spa *40 tabl.
 

Cena: 23,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.

Producent

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Drotaverinum

Opis produktu
 

Nazwa: No-spa 0,04 g 
Opakowanie: 40 tabletek 
Sposób użycia: Doustnie. Dorośli: 120-240 mg na dobę w 2-3 dawkach. Dzieci: 2-6 r.ż. - 40-120 mg na dobę w 2-3 dawkach; powyżej 6
r.ż. 80-200 mg na dobę w 2-5 dawkach.
Skład: 1 tabletka zawiera 40 mg drotaweryny.
Wskazania:  Stany 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. Wspomagająco w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie
wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odżwiernika
żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w stanach skurczowych w
obrębie dróg rodnych: w bolesnym miesiączkowaniu, zapaleniu przydatków, silnych bólach porodowych, zagrażającym poronieniu; w
bólach głowy pochodzenia naczyniowego.
Syntetyczny lek o działaniu spazmolitycznym. Działanie rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji
mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe). W mechanizmie działania
drotaweryny odgrywa rolę wpływ na fosfodiesterazę, powodujący zwiększenie stężenia cAMP oraz oraz zmniejszenie stężenia jonów
wapnia w komórce. Po podaniu doustnym lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest metabolizowany w wątrobie. Jest
wydalany głównie z moczem i w mniejszym stopniu z żółcią.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Ciężka niewydolność wątroby, nerek. Niewydolność
krążenia. Blok przedsionkowo-komorowy II° i III°.
W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku, gdy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko (brak wystarczających
badań).
Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu z lewodopą ze względu na zmniejszenie jej działania
przeciwparkinsonowego oraz nasilenie drżeń i sztywności.
Status:  Produkt leczniczy
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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.
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