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Buscopan, 10 mg tabletki powlekane, 20 szt
 

Cena: 18,97 zł

Opis słownikowy

Marka BUSCOPAN

Postać tabletki

Producent Boehringer Ingelheim

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Buscopan, 10 mg tabletki powlekane, 20 szt

Opis

Hioscyny butylobromek, substancja czynna leku Buscopan, jest ?rodkiem rozkurczowym.

Sk?ad

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini

butylbromidum)

inne sk?adniki leku to: wapnia fosforan, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna

bezwodna, skrobia rozpuszczalna, kwas winowy, kwas stearynowy, otoczka (powidon,

sacharoza, guma arabska, talk, tytanu dwutlenek , makrogol 6000, wosk Carnauba,

wosk bia?y)
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Dawkowanie

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta

lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty, W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do

lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka o ile lekarz nie zaleci inaczej:

Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy na dob? po 1 tabletce,

Doro?li i dzieci powy?ej 12 lat: 3 do 5 razy na dob? po 1 lub 2 tabletki.

Tabletki nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c p?ynem.

Wskazania

Stosuje si? w ?agodzeniu bólów kolkowych, tj. bólów w obr?bie jamy brzusznej

wyw?dz?cych si? ze wspomnianych narz?dów wewn?trznych, których intensywno??

nasila si? i s?abnie i trudno okre?li? ich dok?adn? lokalizacj?.

Buscopan mo?na stosowa? w stanach skurczowych mi??ni g?adkich przewodu

pokarmowego (w zaburzeniach czynno?ciowych w obr?bie przewodu pokarmowego,

bolesnych skurczach ?o??dka, kolce jelitowej, zespole jelita dra?liwego), w stanach

skurczowych i dyskinezji dróg ?ó?ciowych (w zaburzeniach czynno?ciowych w obr?bie

dróg ?ó?ciowych, ostrym bólu w drogach ?ó?ciowych, kolce ?ó?ciowej), w stanach

skurczowych w obr?bie uk?adu moczowo-p?ciowego (w bolesnym miesi?czkowaniu,

kolce nerkowej, stanach skurczowych zwi?zanych z kamic? moczowodow?).

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 

Przeciwwskazania

Nie stosowa? leku Buscopan

je?eli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwra?liwo??) na hioscyny

butylobromek lub na którykolwiek z pozosta?ych sk?adników leku;

u pacjentów z nu?liwo?ci? mi??ni (myasthenia gravis) - chorob? charakteryzuj?c?

si? znacznym os?abieniem mi??ni, a nawet niemo?liwo?ci? poruszania si?;

u pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita grubego (megacolon) - znaczne

poszerzenie jelita grubego;

je?li u pacjenta wyst?puje nietolerancja niektórych cukrów, poniewa? lek zawiera

sacharoz?.

Dzia?ania niepo??dane

Jak ka?dy lek, Buscopan mo?e powodowa? dzia?ania niepo??dane, chocia? nie u

ka?dego one wyst?pi?.

Zanotowano nast?puj?ce dzia?ania niepo??dane:

Niezbyt cz?sto (wyst?puj? rzadziej ni? u 1 na 100 pacjentów, ale cz??ciej ni? u 1

na 1000 pacjentów); szybkie bicie serca, sucho?? w jamie ustnej, zmniejszenie

wydzielania potu, reakcje skórne (pokrzywka, ?wi?d)

Rzadko (wyst?puj? rzadziej ni? u 1 na 1000 pacjentów, ale cz??ciej ni? u 1 na 10

000 pacjentów); zatrzymanie moczu
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Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci

Buscopan zawiera sacharoz? Jedna tabletka powlekana zawiera ok. 41,2 mg

sacharozy, co odpowiada 411,8 mg sacharozy w przypadku maksymalnej zalecanej

dawki dobowej. Je?eli stwierdzono wcze?niej u pacjenta nietolerancj? niektórych

cukrów, pabjent powinien skontaktowa? si? z lekarzem przed przyj?ciem leku.

Stosowanie innych leków

Nale?y poinformowa? lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet

tych, które wydawane s? bez recepty.

Ci??a i karmienie piersi?

W okresie ci??y i karmienia piersi? przed zastosowaniem nale?y si? skonsultowa? z

lekarzem.
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