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Buscopan Forte 20mg 10 tabl
 

Cena: 19,73 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent IPSEN PHARMA

Rejestracja

Substancja
czynna

Hyoscine butylbromide

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  Ipsen Pharma

ILOŚĆ:  10 tabletek

OPIS PODSTAWOWY: 

Buscopan Forte, to lek zawierający  hioscyny butylobromekest, o działaniu rozkurczowym.

 

DZIAŁANIE:

Ma działanie rozkurczowe, zmniejszają skurcze mięśni gładkich narządów wewnętrznych jamy brzusznej (  przewodu pokarmowego,
dróg żółciowych, układu moczowego oraz dróg rodnych kobiet)  co znacznie łagodzi ból.

Stosuje się je w łagodzeniu bólów kolkowych: bólów w obrębie jamy brzusznej, których intensywność  zmienia się (nasila się i  słabnie a
nie da się jednoznacznie  określić ich dokładnej lokalizacji.

 

WSKAZANIA:

Buscopan można stosować w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego (w zaburzeniach czynnościowych w
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obrębie przewodu pokarmowego, bolesnych skurczach żołądka, kolce jelitowej i zespole jelita drażliwego), w stanach skurczowych i
dyskinezji dróg żółciowych (w zaburzeniach czynnościowych w obrębie dróg żółciowych, ostrym bólu w drogach żółciowych oraz kolce
żółciowej), w stanach skurczowych w obrębie układu moczowo-płciowego (w trakcie bolesnego  miesiączkowania, kolce nerkowej,
stanach skurczowych związanych z kamicą moczowodową).

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat to 1 do 5 razy na dobę po 1 tabletce powlekanej.

Tabletki należy połykać w całości, popijając sporą ilością  wody.

Nie należy stosować leku Buscopan Forte dłużej niż 3 dni bez konsultacji z  lekarzem. 

 

 SKŁAD:

Substancja czynna:  butylobromek.

Jedna tabletka powlekana zawiera 20 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum).

Pozostałe składniki leku to: powidon K25, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian.
Otoczka: Opadry II White 85C18490 -alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek, lecytyna, makrogol.

 

OSTRZEŻENIA: 

Należy zachować szczególną ostrożność w następujących okolicznościach:

- jeśli pacjent ma choroby serca (niskie lub  wysokie ciśnienie tętnicze);

- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania;

- jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości niedrożność jelit ;

- jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości niedrożność dróg moczowych;

- jeśli pacjent ma prostatę;

- jeśli dolegliwości i bóle brzucha u pacjenta są inne niż występujące w przeszłości, do leczenia których lekarz w przeszłości zalecił
Buscopan Forte;

- jeśli ból lub dyskomfort w obrębie brzucha związany ze skurczami szybko nasila się;

- jeśli ból brzucha u pacjenta jest wrażliwy na dotyk - bolesność uciskowa;

- jeśli pacjent ma gorączkę, wymioty, biegunkę

- jeśli w kale pacjenta występuje krew;

- jeśli pacjent szybko i nieoczekiwanie schudł;

- jeśli pacjent aktualnie stosuje inne leki z powodu bólów i skurczów w obrębie brzucha, przepisane mu przez lekarza.
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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