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Buscopan 0,01 g 20 tabletek
 

cena: 18,18 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita, pęcherzyk żółciowy, układ moczowy,
układ pokarmowy, żołądek

Działanie łagodzące, rozkurczające

Opakowanie 20 sztuk

Postać tabletki powlekane

Producent IPSEN CONSUMER HEALTHCARE

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Hyoscine butylbromide

Wskazania ból, kamica dróg moczowych, kolka,
miesiączka, zespół jelita drażliwego

Opis produktu
 

OPIS:
Dlaczego stosować Buscopan® tabletki?
Buscopan można stosować w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego (w zaburzeniach czynnościowych w
obrębie przewodu pokarmowego, bolesnych skurczach żołądka, kolce jelitowej, zespole jelita drażliwego), w stanach skurczowych i
dyskinezji dróg żółciowych (w zaburzeniach czynnościowych w obrębie dróg żółciowych, ostrym bólu w drogach żółciowych, kolce
żółciowej), w stanach skurczowych w obrębie układu moczowo-płciowego (w bolesnym miesiączkowaniu, kolce nerkowej, stanach
skurczowych związanych z kamicą moczowodową).

SKŁAD:
Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum) Substancja pomocnicza o znanym
działaniu: 1 tabletka powlekana zawiera 41,2 mg sacharozy

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: 
Stany skurczowe mięśni gładkich przewodu pokarmowego (zaburzenia czynnościowe w obrębie przewodu pokarmowego, bolesne
skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), stany skurczowe i dyskinezja dróg żółciowych (zaburzenia czynnościowe w
obrębie dróg żółciowych, ostry ból w drogach żółciowych, kolka żółciowa), stany skurczowe w obrębie układu moczowo-płciowego
(bolesne miesiączkowanie, kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową).

PRZECIWWSKAZANIA: 
Nadwrażliwość na hioscyny butylobromek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, Nużliwość mięśni (myasthenia gravis),
Patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon). Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku rzadkich zaburzeń
dziedzicznych, które mogą uniemożliwiać przyjmowanie zawartej w nim substancji pomocniczej
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