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BUSCOPAN 0.01g 10tabl. TABL. 0,01 G 10 TA
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent BOEHRINGER INGELHEIM INTERN.GMBH

Substancja
czynna

Hyoscine butylbromide

Opis produktu
 

BUSCOPAN to lek o działaniu rozkurczowym na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-
płciowego.

Lek wskazany jest do stosowana w dolegliwościach bólowych związanych ze skurczami w obrębie: przewodu pokarmowego (np. kolka
jelitowa), dróg żółciowych (np. kolka wątrobowa), układu moczowego (np. kolka nerkowa), narządu rodnego u kobiet (np. bolesne
miesiączkowanie).

Skład:

butylobromek hioscyny, a fosforan wapnia, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia rozpuszczalna, kwas
winowy, kwas stearynowy, otoczka (powidon, sacharoza guma arabska, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, wosk Carnauba,
wosk biały)

Dawkowanie:
O ile lekarz nie zaleci inaczej:
dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę,
dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 lub 2 tabletki do 3 do 5 razy na dobę.
Tabletkę zaleca się połykać w całości (bez rozgryzania), popijając dużą ilością wody (zwykle pełną szklanką).

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie należy stosować u pacjentów z nużliwością mięśni, patologicznym
poszerzeniem jelita grubego (megacolon), z jaskrą z wąskim kątem przesączania, z niedrożnością w obrębie przewodu pokarmowego
lub dróg moczowych. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego
leku.W okresie ciąży, szczególnie w jej pierwszym trymestrze, lek należy stosować wyłącznie na zlecenie lekarza. Lek może być
stosowany w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie stosować
preparatu Buscopan w okresie karmienia piersią.
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Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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