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VEMONIS FEMI tabl.powl. x 12tabl.
 

Cena: 16,93 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 12 tabl.

POSTAĆ TABLETKI POWLEKANE

PRODUCENT ADAMED PHARMA S.A.

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Metamizolum natricum, Coffeinum,
Drotaverini hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis produktu
Vemonis Femi jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych do objawowego leczenia bólu różnego pochodzenia o dużym
nasileniu oraz bóli związanych ze stanami skurczowymi mięśni gładkich.

Działanie
Przeciwbólowe, rozkurczowe na mięśnie gładkie.

Zastosowanie
Do stosowania u osób dorosłych do objawowego leczenia bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu, bólów związanych ze stanami
skurczowymi mięśni gładkich układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bolesne miesiączkowanie), przewodu pokarmowego (kolka
jelitowa, zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie przewodów żółciowych), gdy
zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane.

Sposób użycia
Zalecana dawka dla dorosłych w razie konieczności to 1 lub 2 tabletki dwa lub trzy razy dziennie, nie częściej niż co 6-8 godzin.
Maksymalna dzienna dawka to 6 tabletek. Podanie doustne. Gdy objawy nie ustąpią po 3-5 dniach stosowania Vemonis Femi lub mimo
przyjęcia produktu objawy nasilają się, pacjent niezwłocznie powinien udać się do lekarza.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na metamizol, kofeinę, drotawerynę, pochodne pirazolonu (np. fenazon, propyfenazon) i pirazolidyny (np. fenylobutazon,
oksyfenbutazon) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pełnej Charakterytyce Produktu Leczniczego;
Granulocytopenia (<1500 neutrofili/mm3), leukopenia; Zaburzone funkcjonowanie szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatycznym);
Zaburzenia układu krwiotwórczego; Astma lub nietolerancja występujące po stosowaniu leków przeciwbólowych, takich jak salicylany,
paracetamol, diklofenak, ibuprofen, indometacyna czy naproksen, w wywiadzie, objawiające się np. skurczem oskrzeli, pokrzywką,
katarem, obrzękiem naczynioruchowym; Ciężka niewydolność nerek lub wątroby; Ciężka niewydolność serca; Blok przedsionkowo-
komorowy II i III stopnia; Porfiria; Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; Niedokrwistość; Wiek poniżej 18 lat; Ciąża i
karmienie piersią – produkt jest przeciwskazany w okresie ciąży oraz karmienia piersią.
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Składniki
Każda tabletka powlekana zawiera (substancje czynne) 400mg metamizolu sodu, 60mg kofeiny oraz 40mg drotaweryny chlorowodorku.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krospowidon, talk, magnezu sterynian,
skład otoczki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), talk, lecytyna, guma ksantan. Lek zawiera sód i laktozę jednowodną.
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