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Scopolan compositum 10 tabletek drażowanych
 

cena: 11,76 pln

Opis słownikowy

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

Działanie łagodzące, rozkurczające

Opakowanie 10 sztuk

Postać tabletka

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Hyoscini butylbromidum, Metamizolum
natricum monohydricum

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

Opis produktu
 

Opis:
Scopolan compositum stosuje się w krótkotrwałym leczeniu dolegliwości bólowych o dużym nasileniu w stanach skurczowych:

przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego),
dróg żółciowych (np. kolka żółciowa),
układu moczowo-płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie).
Scopolan compositum jest wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Scopolan compositum zawiera dwie substancje czynne: butylobromek hioscyny i metamizol sodowy jednowodny.
Butylobromek hioscyny, znosi stany skurczowe mięśni gładkich w obrębie jamy brzusznej. Metamizol sodowy jednowodny wykazuje
silne działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe oraz dodatkowo obniża napięcie mięśni gładkich.
Scopolan compositum zmniejsza bolesne skurcze przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu moczowo–płciowego.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są:
Butylobromek hioscyny (Hyoscini butylbromidum) – 10 mg
Metamizol sodowy jednowodny (Metamizolum natricum monohydricum) – 250 mg
Substancje pomocnicze to: sacharoza, talk, skrobia ziemniaczana, guma arabska, żelatyna, glicerol, magnezu stearynian, tytanu
dwutlenek (E 171).

Stosowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
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wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek należy stosować wyłącznie doraźnie (w przypadku wystąpienia dolegliwości).

O dawce decyduje nasilenie bólu oraz indywidualna reakcja na Scopolan compositum. Zasadnicze znaczenie ma wybór najmniejszej
dawki umożliwiającej opanowanie bólu.

Zalecana dawka
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat – doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo.
Przy nasilonych bólach dawkowanie można zwiększyć, przyjmując 1 do 2 tabletek drażowanych do 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 10 do 14 lat – stosować tylko według wskazań lekarza.
Leku Scopolan compositum nie stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.
Wyraźnego działania można spodziewać się w ciągu 30 do 60 minut od podania doustnego.
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