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Buscopan Forte, 0,02g, 10 tabletek
 

Cena: 17,25 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent BOEHRINGER INGELHEIM INTERN.GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Buscopan Forte to lek, który działa rozkurczowo w obrębie przewodu pokarmowego.

Działanie i zastosowanie:
Preparat Buscopan Forte zawiera bromek N-butyloskopolaminy (butylobromek hioscyny), który działa rozkurczowo (spazmolitycznie) na
mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego. Dolegliwości bólowe związane ze skurczami w
obrębie przewodu pokarmowego (Np. kolka jelitowa), dróg żółciowych (kolka wątrobowa), układu moczowego (kolka nerkowa) oraz
narządu rodnego u kobiet (Np. bolesne miesiączkowanie). Bóle w zespole jelita drażliwego.

Skład:
1 tabletka zawiera:
bromek N-butyloskopolaminy - 20 mg
Substancje pomocnicze: powidon K25, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna (do tabletkowania
bezpośredniego), magnezu stearynian. Otoczka: Opadry II White 85G18490 (alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek, lecytyna,
makrogol).

Stosowanie:
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
1 tabletka do 5 razy na dobę

Przedawkowanie:
Nie odnotowano dotychczas przypadków zatrucia preparatem Buscopan Forte. W przypadku przedawkowania mogą wystąpić
następujące objawy: zatrzymanie moczu, suchość w jamie ustnej, zaczerwienienie skóry, przyspieszenie czynności serca, zahamowanie
perystaltyki jelit oraz przemijające zaburzenia widzenia.

Przeciwwskazania:
Preparatu nie należy stosować u pacjentów z :
nużliwością mięśni (myasthenia gravis), niedrożnością w obrębie przewodu pokarmowego lub dróg moczowych, patologicznym
poszerzeniem jelita grubego (megacolon), jaskrą z wąskim kątem przesączania, ze stwierdzoną nadwrażliwością na bromek N-
butyloskopolaminy lub jakikolwiek inny składnik preparatu.
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Działania niepożądane:
Mogą wystąpić: suchość w jamie ustnej, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia akomodacji, zaburzenia wydzielania potu i
zatrzymanie moczu w pęcherzu. Objawy te są łagodne i ustępują samoistnie. Reakcje alergiczne, głównie wysypki skórne i wyjątkowo
zaburzenia oddychania, pojawiają się sporadycznie. Ponieważ lek tylko w niewielkim stopniu przenika do ośrodkowego układu
nerwowego, nie występują objawy niepożądane ze strony tego układu.

Ostrzeżenia:
Należy zachować ostrożność u pacjentów:
ze skłonnością do tachykardii
ze zwężeniem w obrębie jelit lub dróg moczowych
Stosowanie leku podczas ciąży i w okresie karmienia piersią: W okresie ciąży, szczególnie w jej pierwszym trymestrze, lek należy
stosować wyłącznie na zlecenie lekarza. Lek może być stosowany w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad
potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie stosować preparatu Buscopan Forte w okresie karmienia piersią.
Wpływ na zdolność kierowania pojazdami i obsługę maszyn: W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić u pacjentów zaburzenia
akomodacji (niewyraźne widzenie), osoby te nie powinny prowadzić pojazdów mechanicznych.
Oddziaływanie z innymi lekami (Interakcje):
Lek może nasilać działanie antycholinergiczne leków przeciwhistaminowych, chinidyny, amantadyny, dizopiramidu i trójcyklicznych
leków przeciwdepresyjnych. Równoczesne leczenie antagonistami dopaminy (np. metoklopramidem) i preparatem Buscopan Forte
może zmniejszać skuteczność działania obu tych leków na przewód pokarmowy. Buscopan Forte może nasilać tachykardię
(przyspieszenie czynności serca) wywołaną przez środki beta-adrenomimetyczne.
Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów zatrucia:
Należy zastosować płukanie żołądka z użyciem węgla aktywowanego, a następnie 15% roztworu siarczanu magnezowego. Pacjentom
chorym na jaskrę należy dodatkowo podać miejscowo pilokarpinę. Objawy zatrucia zmniejsza podanie leków
parasympatykomimetycznych, np. neostygminy (0,5-2,5 mg domięśniowo lub dożylnie). Powikłania ze strony układu sercowo-
naczyniowego należy leczyć zgodnie z ogólnymi zasadami. W przypadku ciężkiego zatrucia konieczne jest leczenie szpitalne.

Zawartość opakowania:
1 opakowanie zawiera 10 tabletek.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci.

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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