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Buscopan 10mg x20 tabletek
 

Cena: 22,42 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Boehringer Ingelheim

Postać tabletki

Substancja
czynna

hioscyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

Buscopan® to lek o wysokiej skuteczności i bezpieczeństwie, który szybko likwiduje bóle skurczowe jamy brzusznej (t.j. zespół napięcia
przedmiesiączkowego, kolki, bolesne miesiączkowanie).

Buscopan® zawiera bromek N-butyloskopolaminy (butylobromek hioscyny), który, poprzez wybiórcze blokowanie receptorów
muskarynowych, działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego.
Buscopan® to lek pochodzenia naturalnego – oparty na substancji pochodzącej z rośliny Duboisia (drzewo korkowe – występuje w
Ameryce Południowej i Australii)

Wskazania ogólne:

Dolegliwości bólowe związane ze skurczami w obrębie:

Przewodu pokarmowego (np. kolka jelitowa)
Dróg żółciowych (np. kolka wątrobowa)
Układu moczowego (np. kolka nerkowa)
Narządu rodnego u kobiet (np. bolesne miesiączkowanie)

Zalety preparatu Buscopan®:

Silne działania rozkurczowe – ze względu na bezpośrednie hamujące oddziaływania na receptory muskarynowe oraz zwoje
nerwowe układu anatomicznego
Wysoka selektywność w stosunku do bólu skurczowego – substancja czynna skutecznie zmniejsza skurcz mięśni gładkich
powodujący dolegliwości bólowe
Połowa chorych odczuwa zmniejszenie bólu już w pierwszej godzinie po przyjęciu pojedynczej dawki1
W bardzo małym stopniu przenika do krążenia ogólnego oraz przez barierę „krew – płyn mózgowo-rdzeniowy”, wskutek czego
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ma niewielkie działanie ogólnoustrojowe i nie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy
Metabolizm preparatu Buscopan® nie obciąża wątroby oraz nerek w sposób znaczący, – dlatego może być on stosowany przez
osoby starsze oraz pacjentów ze schorzeniami tych narządów

Krótki okres półtrwania – tylko 4,8 godz. Szybka eliminacja substancji czynnej z organizmu dodatkowo zmniejsza ryzyko występowania
działań niepożądanych.

Wskazania do stosowania:

Stany skurczowe przewodu pokarmowego, stany skurczowe i dyskinezja dróg żółciowych, stany skurczowe w obrębie układu moczowo-
płciowego.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować u pacjentów z nużliwością mięśni (myasthenia gravis), patologicznym poszerzeniem jelita grubego (megacolon), ze
stwierdzoną nadwrażliwością na butylobromek hioscyny lub na którykolwiek ze składników leku. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi
zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Sposób użycia:

Buscopan® należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą.
Zazwyczaj stosowana dawka leku:

w przypadku dzieci od 6 do 12 roku życia - 1 tabletka 3 razy na dobę
dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia - 1-2 tabletki 3 do 5 razy na dobę.

Tabletki należy połykać w całości popijając płynem.

Skład

1 tabletka zawiera 10 mg butylobromku hioscyny.
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