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Pyrantelum 250 mg 3 tabletki
 

cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 250 mg

Opakowanie 3 sztuki

Postać Tabletki

Producent Polpharma

Rejestracja lek

Substancja
czynna

pyrantelum

Zastosowanie Alergia

Opis produktu
 

Opis

Pyrantelum 0,25 to lek przeciwpasożytniczy, działający na robaki obłe w obrębie przewodu pokarmowego.

Pyrantelum poraża mięśnie pasożytów poprzez aktywację receptorów nikotynowych. Hamuje także esterazę cholinową. Zablokowanie
przewodnictwa nerwowo mięśniowego pasożytów prowadzi do ich porażenia, co ułatwia usuwanie z przewodu pokarmowego bez
dodatkowego stosowania środków przeczyszczających.

Produkt działa zarówno na postacie dojrzałe pasożytów jak i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, nie działa na larwy w trakcie ich
migracji w tkankach.

Lek Pyrantelum działa na następujące robaki obłe:

Enterobius vermicularis,

Ascaris lumbricoides,

Ancylostoma doudenale,

Necator americanus,

Trichostrongylus orientalis

Trichostrongylus colubriformis.
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 Wskazania

Glistnica wywołana przez Ascaris lumbricoides

Owsica wywołana przez Enterobius vermicularis

Inwazja tęgoryjcami dwunastnicy Ancylostoma duodenale i Necator americanus.

Substancja czynna: pyrantelum

Skład

Każda tabletka zawiera:

250 mg pyrantelu w postaci embonianu pyrantelu

Pozostałe składniki leku to: skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, etyloceluloza, magnezu stearynian,
aromat pomarańczowy.

Zawartość

Opakowanie zawiera 3 tabletki.

Dawkowanie

W zakażeniach wywołanych:

Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale i Necator americanus, w zależności od wieku i mc. pacjenta
zaleca się następujące dawkowanie: wiek pacjenta: 2-6 lat: 1 tabletka; 6-12 lat: 2 tabletka; powyżej 12 lat oraz dorośli o masie ciała. nie
przekraczającej 75 kg: 3 tabletki.; dorośli o masie ciała powyżej 75 kg: 4 tabetki.

W glistnicy i owsicy (także w inwazjach mieszanych tymi pasożytami) dawkę przeznaczoną na całą kurację (10 mg/kg masy ciała.)
stosuje się jednorazowo.

W zakażeniu tęgoryjcem dawkę dobową (10 mg/kg masy ciała.) stosuje się przez 3 kolejne dni. W masywnych inwazjach tęgoryjcem
Necator americanus zaleca się 20 mg/kg mc. przez 2 dni.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pyrantel lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia

Pyrantel należy stosować ostrożnie - wymagany szczególny nadzór medyczny, u pacjentów:

z niewydolnością wątroby - ponieważ może się zwiększyć stężenie AspAT podczas leczenia;

u osób niedożywionych lub z niedokrwistością.

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie

Możliwe objawy w przypadku przedawkowania:

zaburzenia widzenia

dezorientacja
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 zawroty głowy przy wstawaniu w pozycji leżącej lub siedzącej

pocenie się

nie występujące wcześniej uczucie zmęczenia lub osłabienia

nieregularne tętno

skurcze

drżenie

osłabienie mięśni

uczucie wyczerpania

asfiksja (trudności w oddychaniu, utrata przytomności)

Brak specyficznej odtrutki dla pyrantelu. W razie przedawkowania należy podjąć leczenie objawowe i podtrzymujące (wczesne płukanie
żołądka, podtrzymywanie drożności dróg oddechowych i oddychania, podtrzymanie ciśnienia krwi).

Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego: (rzadko) bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność; (nieznana) omamy z dezorientacją,
parestezje.

Zaburzenia ucha i błędnika: (nieznana) zaburzenia słuchu.

Zaburzenia żołądka i jelit: (rzadko) nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia; (nieznana) parcie na stolec.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (rzadko) przejściowe zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (rzadko) wysypka. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (rzadko) osłabienie; (częstość
nieznana) gorączka.

Interakcje z innymi lekami

Pyrantelu nie należy stosować jednocześnie z piperazyną. Leki te działają antagonistycznie.

Pyrantel może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu.

Ciąża i laktacja

Brak kontrolowanych badań nad zastosowaniem preparatu u kobiet w ciąży, dlatego lek powinien być stosowany tylko wtedy, jeśli
korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu i jest to bezwzględnie konieczne.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet karmiących. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w
okresie karmienia piersią. Jeśli leczenie pyrantelem jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu pyrantelu na płód.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA

Pozwolenie: MZ R/2064
 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 

Parametry

Wybierz moc 250 mg (0,00 PLN)
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