
 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 
 

NO-SPA TABL. 0,04 G 20 TAB
 

Cena: 13,82 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g

Opakowanie 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Drotaverinum

Opis produktu
 

Lek NO-SPA stosuje się w:

- stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka
żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera.

- stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych,
zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.

- oraz wspomagająco: w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita
grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki.

- schorzeniach ginekologicznych: w bolesnym miesiączkowaniu.

Skład:
Substancją czynną leku jest drotaweryna. Każda tabletka zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny.
Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, talk, powidon.

Dawkowanie: 

Dorośli:

Dawka dobowa 120 do 240 mg w 2 - 3 dawkach podzielonych.

Dzieci:

W przypadku konieczności zastosowania leku No-Spa u dzieci:

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

Dzieciom poniżej 6 lat leku No- Spa nie podajemy.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość (uczulenia) na drotawerynę lub którykolwiek składnik leku

- ciężka niewydolności wątroby, nerek i serca

- blok przedsionkowo-komorowego II-III stopni

- należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedociśnieniem.

- nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Przed zastosowaniem leku zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteko.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

