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No-Spa 40mg 40 tabl
 

Cena: 23,51 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Drotaverinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: Sanofi-Aventis Sp z oo Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

ILOŚĆ:  40 tabletek

 

No-Spa jest to lek rozkurczowy, zmniejszający ból (bolesne skurcze) w obrębie narządów jamy brzusznej oraz miednicy mniejszej, czyli
w obrębie przewodu pokarmowego (żołądka i jelit), dróg żółciowych i moczowych, a u kobiet również dróg rodnych.

 

 

DZIAŁANIE:

No-Spa jest to lek rozkurczowy, zmniejszający ból (bolesne skurcze) w obrębie narządów jamy

brzusznej oraz miednicy mniejszej, czyli w obrębie przewodu pokarmowego (żołądka i jelit), dróg

żółciowych i moczowych, a u kobiet również dróg rodnych.

Lek No-Spa zawiera jako substancję czynną chlorowodorek drotaweryny. Substancja ta jest stosowana
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w skurczu mięśni gładkich pochodzenia zarówno nerwowego jak i mięśniowego. Działanie

rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich

(przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe).

Lek jest metabolizowany w wątrobie, wydalany jest głównie z moczem i w mniejszym stopniu przez  przewód pokarmowy

 

WSKAZANIA:

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

- w 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

- w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu

 

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

dawka dobowa dla dzieci w wieku powyżej 12 lat: wynosi 160 mg, w 2-4 dawkach podzielonych

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest drotaweryna.
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Każda tabletka zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, talk, powidon

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek No-Spa zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się
z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

 

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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