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Pyrantelum Medana, 250mg/5ml, zawiesina doustna, 15ml
 

cena: 18,26 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać syrop

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Pyrantelum Medana, 250mg/5ml to lek przeciwpaso?ytniczy przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 lat i
doros?ych w leczeniu zaka?enia jelitowego owsikami. Zawiera substancj? czynn?- pyrantel. Lek ten dzia?a na
mi??nie paso?ytów jelitowych. Unieruchomione paso?yty zostaj? usuni?te z jelita wskutek ruchów
perystaltycznych jelit. Pyrantel nie podra?nia jelit ani nie wywo?uje przemieszczania si? robaków. Dzia?a na
formy dojrza?e i paso?yty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie dzia?a na larwy w trakcie ich migracji
w tkankach.

Wskazania
 Stosuje si?, je?li zosta?o stwierdzone wyst?powanie owsików w kale i (lub) okolicy odbytu.

Dawkowanie
 W zale?no?ci od masy cia?a pacjenta:
11-16kg: 2,5ml (125mg);
17-28kg: 5,0ml (250mg);
29-39kg: 7,5ml (357mg);
40-50kg: 10ml (500mg);
51-62kg: 12,5ml (625mg);
63-75kg: 15ml (750mg);
doro?li o masie cia?a > 75kg: 20ml (1000mg).
Dawk? nale?y powtórzy? po dwóch lub trzech tygodniach od przyj?cia pierwszej dawki.
Lek przyjmuje si? doustnie, w trakcie lub niezale?nie od posi?ku. Przed u?yciem wstrz?sn?? do uzyskania
jednorodnej zawiesiny.
Nie nale?y przekracza? zalecanej dawki.

Sk?ad
 Substancja czynna: pyrantel.
5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu).
Pozosta?e sk?adniki: sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70% (E 420), glicerol, glinu-
magnezu krzemian, polisorbat 80, powidon, aromat morelowy, emulsja symetykonu, kwas cytrynowy
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jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Pyrantelum Medana w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ci??a: Nie zaleca si? stosowania leku Pyrantelum Medana w okresie ci??y. Je?li leczenie jest konieczne,
nale?y skontaktowa? si? z lekarzem.
Karmienie piersi?: Nie zaleca si? stosowania leku Pyrantelum Medana u kobiet karmi?cych piersi?. Je?li
leczenie lekiem jest konieczne, nale?y w tym czasie zaprzesta? karmienia piersi?.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Pyrantelum Medana:
 - je?li pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku.
- je?li pacjent przyjmuje piperazyn?.
- je?li pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mi??ni szkieletowych).

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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