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PYRANTELUM 250mg 3 tabl.
 

Cena: 20,99 PLN

Opis produktu
 

PYRANTELUM 250mg 3 tabl.

Lek stosuje się przy owsicy u dzieci od 2 roku życia i dorosłych, wywołaną przez Enterobius vermicularis.

Substancją czynną leku jest pyrantel. Pyrantelum Medana jest lekiem przeciwpasożytniczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2 lat
i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami - robakami obłymi typu nicieni barwy białej. Lek ten działa na mięśnie pasożytów
jelitowych. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie
wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na
larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Warunkiem zastosowania leku jest stwierdzenie występowania owsików w kale i (lub) okolicy odbytu.

Skład:
Każda tabletka zawiera 250 mg pyrantelu (Pyrantelum) w postaci embonianu pyrantelu (Pyranteli embonas) (720 mg).

Dawkowanie i sposób użycia:
W zależności od masy ciała pacjenta: 17-28kg 1 tabletka, 29-39kg 1,5 tabletki, 40-50kg 2 tabletki, 51-62kg 2,5 tabletki, 63-75kg 3 tabletki,
dorośli o masie ciała powyżej 75kg 4 tabletki.
Dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki. Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia
należy wykonać kontrolne badania parazytologiczne.
Jeśli objawy utrzymują się po podaniu drugiej dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.
Ze względu na postać farmaceutyczną lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie piperazyny. Stosowanie w
czasie leczenia miastenii.
Ciąża - nie zaleca się stosowania leku Pyrantelum Medana w okresie ciąży. Jeśli leczenie jest konieczne, należy skontaktować się z
lekarzem.
Karmienie piersią - nie zaleca się stosowania leku Pyrantelum Medana u kobiet karmiących piersią. Jeśli leczenie produktem jest
konieczne, należy w tym czasie zaprzestać karmienia piersią.
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