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Pyrantelum Medana 250mg/5ml 15ml
 

Cena: 20,72 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g/5ml

Opakowanie 15 ml

Postać zaw.doust.

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja

Substancja
czynna

Pyrantelum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  Medana Pharma S.A

 ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

ILOŚĆ:  15 ml

 

Pyrantelum Medana jest lekiem stosowanym w zakażeniu jelitowym robakami obłymi.

 

 

DZIAŁANIE:

Działa na mięśnie pasożytów jelitowych (robaków obłych). Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów jelit.

Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i  pasożyty we wczesnym stadium
rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.
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WSKAZANIA:

Wskazania do stosowania:

zakażenia owsikiem,

zakażenia glistą ludzką,

zakażenia tęgoryjcem dwunastnicy i tęgoryjcem amerykańskim.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg:

W glistnicy: Zazwyczaj wystarczające jest podanie jednorazowe, jednak w przypadku braku skuteczności dawkę należy powtórzyć po
dwóch lub trzech tygodniach.

W owsicy: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach

W zakażeniu tęgoryjcem dwunastnicy lub tęgoryjcem amerykańskim: 11 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 kolejne dni.

Poniżej przedstawiono dawkowanie zawiesiny doustnej Pyrantelum Medana w zależności od masy ciała.

Do opakowania dołączona jest miarka.

Masa cia?a Dawka jednorazowa (ml) Dawka jednorazowa (mg)

11-16 kg 2,5 ml 125 mg

17-28 kg 5,0 ml 250 mg

29-39 kg 7,5 ml 375 mg

40-50 kg 10,0 ml 500 mg

51-62 kg 12,5 ml 625 mg

63-75 kg 15,0 ml 750 mg

Doro?li o masie cia?a>75 kg 20,0 ml 1000 mg

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby U pacjentów z zaburzenia czynności wątroby lekarz może zalecić mniejszą
dawkę, gdyż lek może działać szkodliwie na wątrobę.

Sposób stosowania: Lek przyjmuje się doustnie, w czasie lub po posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Nie ma konieczności stosowania środków przeczyszczających przed podaniem leku Pyrantelum Medana.

Jeśli u pacjenta rozpoznano owsicę, leczenie powinna prowadzić jednocześnie cała rodzina chorego. Aby uniknąć nawroty zakażenia,
należy rygorystycznie przestrzegać zasad higieny.

Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia lekarz zaleci wykonanie badań, w celu sprawdzenia, czy wszystkie pasożyty zostały usunięte.
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SKŁAD:

Substancją czynną leku jest pyrantel.

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu).

Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70% (E 420) glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbat 80,
powidon, arpmat morelowy emulsia symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek Pyrantelum Medana zawiera sorbitol 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 3,06 g sorbitolu 70%. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

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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