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Urosal, 20 tabletek
 

cena: 24,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3g+0,3g

Kategoria Lek

Opakowanie 20 tabl.(fiol.)

Postać tabletki

Producent Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne „VIS”
Spółka z o.o.

Substancja
czynna

Metenamina, Salicylan fenylu

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Urosal działa przeciwbakteryjnie w jelitach, drogach żółciowych i moczowych dzięki skojarzonej aktywności metenaminy i salicylanu
fenylu.
Działa odkażająco, przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

 Lek stosuje się w 

zapaleniu pęcherza moczowego,
odmiedniczkowym zapaleniu nerek,
zapaleniu miedniczek nerkowych,
stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych,
w biegunce,
 nieżycie jelit.

Skład: 
1 tabletka zawiera 300 mg metenaminy, 300 mg fenylu salicylanu oraz substancje pomocnicze: skrobię ziemniaczaną, sacharozę,
magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię (typ A), laktozę jednowodną, talk, żelatynę, sodu laurylosiarczan

Stosowanie:
Doustnie: 3 razy na dobę 1 tabletka po jedzeniu, popijając wodą.
W przypadku wrażenia, że działanie produktu leczniczego jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Kiedy nie stosować leku Urosal:
Nie należy zażywać leku Urosal, jeśli występuje nadwrażliwość na salicylany i fenol, niewydolność nerek, choroba wrzodowa, skaza
krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby, kwasica metaboliczna znacznego stopnia, odwodnienie.
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Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.

Inne leki i Urosal:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.
Nie stosować z sulfonamidami.
Z uwagi na zawartość salicylanów lek nasila działanie leków przeciwzakrzepowych, przeciwgorączkowych, oraz leków mogących
wpływać niekorzystnie na przewód pokarmowy i układ krwiotwórczy.
W przypadku leków przeciwzakrzepowych interakcja ta może powodować wystąpienie krwawień.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów;
często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów;
niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów;
rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów;
bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów;
częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Częstość nieznana: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość
Zaburzenia żołądka i jelit
Często: zaburzenia układu pokarmowego
Rzadko: podrażnienie jelit i bóle brzucha
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko: podrażnienie dróg moczowych, ból w czasie oddawania moczu, pieczenie i uczucie parcia na mocz
Częstość nieznana: krwinkomocz (obecność krwinek w moczu)
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Częstość nieznana: skórne odczyny alergiczne

Podmiot odpowiedzialny:
Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne „VIS” Spółka z o.o.
ul. Św. Elżbiety 6a,
41-905 Bytom
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