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NO-SPA MAX 80 mg, 20 tabletek
 

cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik drotaweryna

Postać tabletki

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie bóle brzucha różnego pochodzenia

Opis produktu
 

NO-SPA MAX 80 mg - działanie:

rozkurczowe

NO-SPA MAX 80 mg - wskazania:

w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka
żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera; w stanach
skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie
pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz; wspomagająco w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego:
chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i
odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w bolesnym
miesiączkowaniu

NO-SPA MAX 80 mg - skład:

1 tabletka zawiera 80 mg chlorowodorku drotaweryny; substancje pomocnicze: stearynian magnezu, talk, powidon, skrobia
kukurydziana, laktoza jednowodna; otoczka tabletki: Opadry II yellow 85G32207: alkohol poliwinylowy, talk, żółcień cholinowa lak (E104),
makrogol, dwutlenek tytanu (E171), lecytyna sojowa, tlenek żelaza żółty (E172), tlenek żelaza czerwony (E172)

NO-SPA MAX 80 mg - dawkowanie:

młodzież od 12 roku życia: 160 mg w dwóch podzielnych dawkach, dorośli: 120-240 mg na dobę w 2-3 podzielnych dawkach.
Maksymalna dawka dla osoby dorosłej to 240 mg.

NO-SPA MAX 80 mg- przeciwwskazania:

ma uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca; blok
przedsionkowo-komorowy II-III stopnia; nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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