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Buscopan Forte 20mg x10 tabletek
 

Cena: 19,78 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Boehringer Ingelheim

Postać tabletki

Substancja
czynna

hioscyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

CO TO JEST LEK BUSCOPAN FORTE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Buscopan Forte zawiera butylobromek hioscyny, który rozkurcza mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowo-
płciowych.
Buscopan Forte jest wskazany w stanach skurczowych przewodu pokarmowego, dróg moczowo- płciowych oraz stanach skurczowych i
dyskinezji dróg żółciowych (stany w których dochodzi do zatrzymania przepływu żółci).

Kiedy nie stosować leku Buscopan Forte

jeżeli u pacjenta występuje nietolerancja na niektóre cukry patrz „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Buscopan
Forte”
jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na butylobromek hioscyny lub na którykolwiek z pozostałych
składników leku
u pacjentów z nużliwością mięśni (myasthenia gravis - szybkie męczenie się mięśni)
u pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita grubego (megacolon)
w przypadku rzadkich chorób dziedzicznych, które mogą powodować niezgodność z substancjami pomocniczymi leku (patrz
punkt Ważne informacje o niektórych składnikach leku Buscopan Forte)
Nie należy stosować leku Buscopan Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Buscopan Forte

jeżeli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem
u pacjentów ze zwężeniem w obrębie jelit lub dróg moczowych
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u pacjentów ze skłonnością do tachykardii (przyspieszona czynność serca)

Należy powiadomić lekarza, jeżeli którakolwiek z wyżej wymienionych okoliczności dotyczy pacjenta.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane
są bez recepty.

Buscopan Forte może nasilać:

działanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych,
leków przeciwhistaminowych (używanych zazwyczaj w leczeniu alergii i nadwrażliwości), - chinidyny,
amantadyny,
dyzopiramidu,
innych leków antycholinergicznych (np. tiotropium, ipratropium).

Równoczesne leczenie antagonistami dopaminy (np. metoklopramidem) i lekiem Buscopan Forte może zmniejszać skuteczność
działania obu tych leków na przewód pokarmowy.

Lek może nasilać tachykardię (przyspieszone bicie serca) wywołaną przez leki beta-adrenergiczne.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Długoletnie doświadczenie nie wskazuje na szkodliwe działanie leku Buscopan Forte w czasie ciąży. Badania przedkliniczne na
szczurach i królikach nie wykazały działania embriotoksycznego ani teratogennego. Stosowanie leku Buscopan Forte w trakcie
pierwszego trymestru ciąży należy zawsze skonsultować z lekarzem.
Nie odnotowano szkodliwego działania na noworodki, ale nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas karmienia piersią. Nie
należy stosować leku Buscopan Forte w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić u pacjentów zaburzenia akomodacji (niewyraźne widzenie). Osoby te nie powinny
prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Buscopan Forte

Jedna tabletka powlekana 20 mg zawiera 138,5 mg laktozy jednowodnej, co w przypadku maksymalnej zalecanej dawki dobowej
odpowiada 692,5 mg laktozy jednowodnej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK STOSOWAĆ LEK BUSCOPAN FORTE

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zazwyczaj stosowana dawka leku u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat to 1 tabletka powlekana 1 do 5 razy na dobę.
Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Buscopan Forte

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Buscopan Forte należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Co zawiera lek Buscopan Forte
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Substancją czynną leku jest butylobromek hioscyny. Jedna tabletka powlekana zawiera 20 mg butylobromku hioscyny (Hyoscini
butylbromidum).
Ponadto lek zawiera: powidon K 25, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna (do tabletkowania
bezpośredniego), magnezu stearynian. Otoczka: Opadry II White 85G18490 (alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek,
lecytyna, makrogol).
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