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Deespa tabl. 0,04 g 40 tabl.
 

Cena: 12,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Substancja
czynna

Drotaverinum

Opis produktu
 

Deespa, 40mg, tabletki
Drotaverini hydrochloridum.

Substancja czynna leku - drotaweryna jest syntetyczną pochodną papaweryny. Lek wykazuje działanie rozkurczowe (spazmolityczne) na
mięśnie gładkie. Jego działanie spazmolityczne wiąże się z bezpośrednim wpływem na mięśniówkę gładką i jest niezależne od rodzaju
unerwienia.
Działanie leku szczególnie wyraźnie zaznacza się w stanach skurczowych w obrębie jamy brzusznej, dróg żółciowych, układu
moczowego, przewodu pokarmowego oraz układu krążenia.

Wskazania do stosowania:

Stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych:kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych,
zapalenie pęcherzyka żółciowego.
Stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych:kamica nerkowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza
moczowego, bolesne parcie na mocz.

Wspomagająco:

w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego:w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w stanach
skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, w zespole drażliwego jelita grubego, w zaparciach spastycznych i wzdęciach jelit.
w bolesnym miesiączkowaniu.

Kiedy nie stosować leku Deespa:

jeśli pacjent ma uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca, wątroby lub nerek;
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jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia;
u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Jak stosować lek Deespa
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Stosowanie u dorosłych:
120 mg do 240 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 240 mg.

Stosowanie u dzieci:
Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci.
W przypadku konieczności zastosowania leku Deespa u dzieci:

dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat: wynosi 80 mg, w 2 dawkach podzielonych
dawka dobowa dla dzieci w wieku powyżej 12 lat: wynosi 160 mg, w 2-4 dawkach podzielonych.

Bez konsultacji z lekarzem lek może być stosowany maksymalnie przez 10 dni.

Co zawiera lek Deespa

Substancją czynną leku jest drotaweryna.Każda tabletka zawiera 40 mg drotaweryny chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Deespa i co zawiera opakowanie:
10,20lub 40 tabletek w tekturowym pudełku.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
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