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Urosal tabl. x 20
 

Cena: 27,43 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl. (fiol.)

Postać tabl.

Producent VIS - ZAKŁADY CHEMICZNO -
FARMACEUTYCZNE SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Urosal to produkt leczniczy o działaniu przeciwbakteryjnym do stosowania w zapaleniu dróg moczowych, pęcherzyka żółciowego i dróg
żółciowych oraz w biegunce i nieżycie jelit.

Skład
Substancjami czynnymi są: metenamina (Methenaminum), salicylan fenylu (Phenylis salicylas).

1 tabletka zawiera 300 mg metenaminy i 300 mg fenylu salicylanu.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia (typ A), laktozę jednowodna,
talk, żelatyna, sodu laurylosiarczan.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego, należy przyjmować po jedzeniu, popijając wodą.

Dorośli: 3 razy na dobę 1 tabletka.

Działanie
Urosal działa przeciwbakteryjnie (działanie skojarzone metenaminy i salicylanu fenylu). Dodatkowo wykazuje również właściwości
przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Wskazania
Urosal jest stosowany w zapaleniu pęcherza moczowego, w odmiedniczkowym zapaleniu nerek, zapaleniu miedniczek nerkowych,
stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, w biegunce, nieżycie jelit.
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Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na salicylany i fenol oraz jeśli pacjent cierpi na niewydolność nerek, chorobę
wrzodową, skazę krwotoczną, ciężką niewydolność wątroby, kwasicę metaboliczną znacznego stopnia, odwodnienie.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
•Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): zaburzenia układu pokarmowego.
•Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): podrażnienie jelit i bóle brzucha, podrażnienie dróg moczowych,
ból w czasie oddawania moczu, pieczenie i uczucie parcia na mocz.
•Częstość nieznana: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, skórne odczyny alergiczne, krwiomocz.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Pacjenci chorujący na astmę przed zastosowaniem muszą skonsultować się z lekarzem. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany
u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy i fruktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub niedoborem
sacharazy-izomaltazy, ani z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25º C. Przechowywać w
oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

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, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Urosal może wchodzić w interakcje z: sulfonamidami, lekami przeciwzakrzepowymi, lekami przeciwgorączkowymi, lekami mogącymi
wpływać niekorzystnie na przewód pokarmowy i układ krwiotwórczy.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Stosować po posiłku, popijając wodą.

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.

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
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