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Buscopan, 10mg, 10 tabletek
 

Cena: 12,81 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent BOEHRINGER INGELHEIM INTERN.GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Buscopan to produkt leczniczy w postaci tabletek działających rozkurczowo stosowany w bólach brzucha o podłożu spastycznym.

Skład
Substancją czynną jest hioscyny butylobromek (Hyoscini butylbromidum)

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hioscyny butylobromku

Substancje pomocnicze: wapnia fosforan, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia rozpuszczalna, kwas winowy,
kwas stearynowy, otoczka (powidon, sacharoza, guma arabska, talk, tytanu dwutlenek, makrogol 6000, wosk Carnauba, wosk biały).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci od 6 do 12 lat: doustnie 3 razy na dobę po 1 tabletce,

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: doustnie 3 do 5 razy na dobę po 1 lub 2 tabletki.

Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.
Nie należy stosować leku Buscopan dłużej niż 3 dni bez porady lekarza.
Jeśli pacjent musi stosować Buscopan bez przerwy lub przez dłuższy czas, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia
przyczyny dolegliwości.
U dzieci powyżej 6 lat Buscopan można stosować jedynie za zgodą lekarza.
U dzieci do 6 lat nie zaleca się stosowania leku Buscopan z powodu dużej zawartości substancji czynnej.
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Działanie
Lek Buscopan, ma działanie rozkurczowe, dzięki czemu łagodzi ból wynikający ze stanów skurczowych przewodu pokarmowego, dróg
żółciowych, układu moczowo-płciowego.

Wskazania
Lek Buscopan jest wskazany do krótkotrwałego stosowania w
stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego (zaburzenia czynnościowe w obrębie przewodu pokarmowego, bolesne
skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego),
stanach skurczowych i dyskinezji dróg żółciowych (zaburzenia czynnościowe w obrębie dróg żółciowych, ostry ból w drogach
żółciowych, kolka żółciowa),
stanach skurczowych w obrębie układu moczowo-płciowego (bolesne miesiączkowanie, kolka nerkowa, stany skurczowe związane z
kamicą moczowodową).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Buscopan:
jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na hioscyny butylobromek lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;
u pacjentów z nużliwością mięśni (myasthenia gravis);
u pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita grubego (megacolon);
jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, ponieważ lek zawiera sacharozę.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Buscopan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Wiele z wymienionych poniżej działań niepożądanych wynika z działania antycholinergicznego leku. Są one zwykle łagodne i
przemijające.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów);
szybkie bicie serca, suchość w jamie ustnej, zmniejszenie wydzielania potu, reakcje skórne (pokrzywka, świąd)

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów);
zatrzymanie moczu

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
wstrząs anafilaktyczny (nagła i ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się trudnościami w oddychaniu, zapaścią krążeniową i
nagłym obrzękiem), reakcje anafilaktyczne z epizodami zaburzeń oddychania, reakcje skórne (wysypka, zaczerwienienie) i inne reakcje
nadwrażliwości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Gdy ostry, niewyjaśniony ból brzucha utrzymuje się lub nasila, czy też występuje razem z innymi objawami takimi jak gorączka,
nudności, wymioty, zmiany rytmu wypróżnień, tkliwość brzucha, zmniejszenie ciśnienia krwi, omdlenia lub obecność krwi w stolcu,
niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych w celu ustalenia etiologii objawów.
Należy zachować ostrożność u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania, u pacjentów ze zwężeniem w obrębie jelit lub dróg
moczowych, jak również u pacjentów ze skłonnością do tachykardii.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

Lek Buscopan może wchodzić w interakcje z:
trój- i czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (stosowane w leczeniu depresji);
lekami przeciwhistaminowymi (stosowane w leczeniu niektórych chorób alergicznych);
lekami przeciwpsychotycznymi (zmniejszające objawy psychotyczne chorób psychicznych);
lekami beta-sympatykomimetycznymi (stosowane w leczeniu niewydolności serca i (lub) astmy);
chinidyną (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca);
amantadyną (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona);
dizopiramidem (stosowany w leczeniu nieregularnego bicia serca);
innymi lekami cholinolitycznymi, takimi jak ipratropium lub tiotropium;
metoklopramidem.
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Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Zaleca się unikanie stosowania leku Buscopan w okresie ciąży i karmienia piersią.

Zaleca się unikanie stosowania leku Buscopan w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
U dzieci powyżej 6 lat Buscopan można stosować jedynie za zgodą lekarza.
U dzieci do 6 lat nie zaleca się stosowania leku Buscopan z powodu dużej zawartości substancji czynnej.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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