Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

NO-SPA 40mg 60 tabl.
Cena: 23,49 PLN

Opis produktu
NO-SPA 40mg 60 tabl.
Lek o działaniu rozkurczowym, zmniejsza ból (bolesne skurcze) w obrębie narządów jamy brzusznej oraz miednicy mniejszej, czyli w
obrębie przewodu pokarmowego (żołądka i jelit), dróg żółciowych i moczowych, a u kobiet również dróg rodnych.
Lek No-Spa zawiera jako substancję czynną chlorowodorek drotaweryny. Substancja ta jest stosowana w skurczu mięśni gładkich
pochodzenia zarówno nerwowego jak i mięśniowego.
Lek No-Spa stosuje się:
w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem
pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera
w stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek
nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz,
oraz wspomagająco:
w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu
żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita
grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki
w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.
Skład:
Substancją czynną leku jest drotaweryna. Każda tabletka zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny.
Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, talk, powidon.
Dawkowanie:
Dorośli:
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Dawka dobowa: 120 do 240 mg, w 2 - 3 dawkach podzielonych.
Dzieci:
Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci.
W przypadku konieczności zastosowania leku No-Spa u dzieci:
dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat: wynosi 80 mg, w 2 dawkach podzielonych
dawka dobowa dla dzieci w wieku powyżej 12 lat: wynosi 160 mg, w 2 - 4 dawkach podzielonych.
Przeciwwskazania:
Uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca, blok
przedsionkowo-komorowy II-III stopnia u pacjenta, dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku: u pacjentów z niedociśnieniem, u dzieci, u kobiet w ciąży.
Nie stosować leku w czasie porodu.
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