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Glucardiamid x10 pastylek do ssania
 

Cena: 15,58 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać pastylki do ssania

Substancja
czynna

glukoza, niketamid

Typ produktu produkt leczniczy

Opis produktu
 

OPIS DZIAŁANIA

Niketamid działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Powoduje zwiększenie wrażliwości ośrodka oddechowego na dwutlenek
węgla, podwyższa objętość oddechową i nasila częstość oddechów.

Zwiększając częstość uderzeń serca, rzut minutowy serca i ciśnienie w tętnicach płucnych, podwyższa ciśnienie krwi zwłaszcza u osób
z hipotensją.

Glukoza zawarta w preparacie Glucardiamid służy jako źródło energii dla organizmu.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Glucardiamid można stosować pomocniczo w:

stanach dużego i długotrwałego wysiłku fizycznego,
stanach przewlekłego osłabienia i zmęczenia

PRZECIWWSKAZANIA

nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu,
tachykardia i poważne zaburzenia rytmu serca,
niestabilna dusznica bolesna,
nie stosować u dzieci do 12 roku życia,
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OSTRZEŻENIA I ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Ostrożnie (po konsultacji z lekarzem) stosować:

w zaawansowanej astmie oskrzelowej, gdy lek może spowodować znaczący skurcz oskrzeli,
w nadciśnieniu tętniczym,
w nadczynności tarczycy
w padaczce, gdyż może powodować obniżenie progu drgawkowego
w cukrzycy

Niketamid znajduje się na liście preparatów farmakologicznych uznanych za środki dopingu, opracowanej przez Komisję do Zwalczania
Dopingu. Może powodować wystąpienie dodatnich wyników niektórych testów antydopingowych.

STOSOWANIE LEKU PODCZAS CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania Glucardiamidu w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na brak badań potwierdzających
bezpieczeństwo.

WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ KIEROWANIA POJAZDAMI MECHANICZNYMI, OBSŁUGĘ MASZYN I SPRAWNOŚĆ
PSYCHOMOTORYCZNĄ

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, dlatego nie obniża zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

ODDZIAŁYWANIE Z INNYMI LEKAMI (INTERAKCJE)

Przy zalecanych dawkach nie obserwowano interakcji Glucardiamidu z innymi lekami.
Preparat należy stosować ostrożnie u chorych przyjmujących leki sympatykomimetyczne i inhibitory monoaminooksydazy oraz łącznie z
lekami powodującymi relaksację mięśni.

DAWKOWANIE I SPOSÓB STOSOWANIA

Doustnie: Ssać 4 do 6 tabletek na dobę.

PRZEDAWKOWANIE

Glucardiamid po ssaniu (nawet po połknięciu w całości wielu tabletek) jest powoli uwalniany, a ponieważ substancja ta ma krótki
biologiczny okres półtrwania znaczna część leku jest wydalona. Dlatego praktycznie bardzo trudno jest spowodować przedawkowanie i
zatrucie.
Przy znacznym przekroczeniu zalecanych dawek mogą wystąpić: przyspieszony oddech, nudności, wymioty, nadmierna potliwość,
świąd, kichanie, niepokój, drgawki padaczkopodobne.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane mogą objawiać się: obniżeniem progu drgawkowego, uporczywym kaszlem, skurczem oskrzeli i bólem głowy.
Do poważniejszych działań niepożądanych można zaliczyć uczynnienie objawów porfirii, charakteryzujących się napadowymi bólami
brzucha, zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi.

SKŁAD

1 tabletka zawiera substancje czynne:

Niketamid - 125 mg
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Glukoza - 1500 mg
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