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No-Spa Max 80mg x20 tabletek
 

Cena: 21,89 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Opella Healthcare Poland

Postać tabletki powlekane

Substancja
czynna

drotaweryna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

No-Spa MAX, z podwójną dawką substancji aktywnej- drotaweryny (w porównaniu z No-Spą 40 mg) powstała z myślą o osobach
cierpiących z powodu silnych bólów brzucha, które cenią sobie skuteczność działania oraz komfort stosowania leku. Powlekana tabletka
nie pozostawia posmaku goryczy na języku i jest łatwa do połknięcia.

WSKAZANIA

SKUTECZNOŚĆ KAŻDEGO LEKU WIĄŻE SIĘ Z JEGO ODPOWIEDNIM STOSOWANIEM. ZANIM SIĘGNIESZ PO NO-SPĘ MAX SPRAWDŹ W
JAKICH DOLEGLIWOŚCIACH MOŻE BYĆ STOSOWANA.

Lek NO-SPA MAX, dzięki zawartej w nim substancji aktywnej, wskazany jest do stosowania w stanach skurczowych mięśni gładkich
związanych z: chorobami dróg żółciowych (kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem
okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera), dróg moczowych (kamicą nerkową, kamicą
moczowodową, zapaleniem miedniczek nerkowych, zapaleniem pęcherza moczowego, bolesnym parciem na mocz).

W leczeniu wspomagającym NO-SPA MAX może zostać użyta bezpiecznie i z pożądanym skutkiem w stanach skurczowych mięśni
gładkich przewodu pokarmowego, np. w: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu
okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i
wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki.

NO-SPA MAX jest również stosowana przy schorzeniach ginekologicznych takich jak bolesne miesiączkowanie.

DAWKOWANIE

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA KAŻDEGO LEKU, JEGO DOBRA TOLERANCJA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA ZALEŻĄ OD

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/no-spa-max-80mg-x20-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
ODPOWIEDNIEJ DAWKI W ODPOWIEDNIM WSKAZANIU . ZANIM SIĘGNIESZ PO NO-SPĘ MAX ZAPOZNAJ SIĘ Z JEJ PRAWIDŁOWYM
DAWKOWANIEM.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy zapoznać się z ulotką, w której możemy znaleźć dokładne informacje na temat wskazań i
odpowiedniego dawkowania leku.

DOROŚLI

DAWKA DOBOWA - 120-240 MG DROTAWERYNY
ILOŚĆ DAWEK NA DOBĘ - 2-3 TABLETKI

DZIECI POWYŻEJ 12 LAT

DAWKA DOBOWA - 160 MG DROTAWERYNY
ILOŚĆ DAWEK NA DOBĘ - 1-2 TABLETKI

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
Bez konsultacji z lekarzem produkt może być stosowany maksymalnie przez 7 dni.

PRZECIWWSKAZANIA

ZANIM SIĘGNIESZ PO NO-SPĘ MAX ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZECIWWSKAZANIAMI DO JEJ STOSOWANIA, ABY BYĆ PEWNYM
BEZPIECZEŃSTWA TERAPII.

Przed rozpoczęciem przyjmowania każdego leku należy przeczytać jego ulotkę, aby poznać przeciwskazania do jego stosowania.

Leku NO-SPA MAX nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną- drotawerynę lub którąkolwiek substancję
pomocniczą produktu. Przeciwskazaniem do stosowania leku NO-SPA MAX jest ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca oraz blok
przedsionkowo-komorowy II i III stopnia. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ze względu na zawartość laktozy produkt leczniczy może powodować dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów z
nietolerancją laktozy. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedociśnieniem oraz u dzieci ( nie przeprowadzono badań
dotyczących działania drotaweryny w tej grupie pacjentów). Należy zachować ostrożność podczas stosowania drotaweryny u kobiet w
ciąży. O terapii w ciąży zawsze powinien decydować lekarz.

Leku nie należy stosować podczas porodu oraz u dzieci poniżej 12 roku życia.

SKŁAD

Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg drotaweryny.
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