
Nowoczesna medycyna zgodna z naturą człowieka

10 mg butylobromku hioscyny

Wskazania do stosowania

Dawkowanie (doustnie)

DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE:

w stanach skurczowych przewodu pokarmowego 
(kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego)

dróg żółciowych (kolka wątrobowa)

układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bóle menstruacyjne, hiperrefleksja wypieracza 
– pęcherz nadreaktywny czyli nietrzymanie moczu spowodowane naglącym parciem)

1 do 2 tabletek drażowanych 3 do 5 razy na dobę

1 tabletka drażowana do 3 razy na dobę

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

Dzieci od 6 do 12 lat

SCOPOLAN®

OPTYMALNE ROZWIĄZANIE NA BOLESNE SKURCZE

SCOPOLAN tabletki drażowane

Wskazania do stosowania

Dawkowanie (doodbytniczo)

DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE:

w stanach skurczowych przewodu pokarmowego 
(kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego)

dróg żółciowych (kolka wątrobowa)

układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, 
bóle menstruacyjne, hiperrefleksja wypieracza – pęcherz nadreaktywny)

1 do 2 czopków 2 do 3 razy na dobę

1 czopek

3/4 czopka

2 do 3 razy na dobę

1 raz na dobę

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

Dzieci od 6 do 12 lat

Dzieci od 3 do 6 lat

SCOPOLAN czopki
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Poznaj więcej naszych
produktów w serwisie:
www.akademia�toterapii.plNowoczesna medycyna zgodna z naturą człowieka

 

 

 

 

DWA SKŁADNIKI – JESZCZE SKUTECZNIEJSZA ULGA
10 mg butylobromku hioscyny, 250 mg metamizolu sodowego jednowodnego

SCOPOLAN®

compositum

SCOPOLAN® COMPOSITUM, tabletki drażowane, 10 sztuk. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 tabl. draż. zawiera 10 mg butylobromku hioscyny i 250 mg metamizolu sodowego jednowodnego, sacharoza 146,9 mg. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Krótkotrwałe leczenie dolegliwości bólowych o dużym nasileniu w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (skurcze żołądka, kolka jelitowa, 
zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (kolka żółciowa), układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie), gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: Dorośli: doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo. Lek należy stosować doraźnie. Przy nasilonych 
bólach dawkowanie można zwiększyć, przyjmując 1 do 2 tabletek drażowanych do 3 razy na dobę. Nie podawać dzieciom i młodzieży do 18 lat. Należy poinformować pacjenta, że jeśli objawy będą się utrzymywać dłużej niż 3 dni od rozpoczęcia leczenia lub nasilą się mimo stosowania leku, pacjent powinien przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość 
na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować jeśli u pacjenta występuje uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne, nadwrażliwość na pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, zmiany w obrazie morfologicznym krwi: leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ostra porfiria 
wątrobowa, ostra niewydolność nerek lub wątroby, jaskra z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, niedrożność porażenna jelit, zaparcia atoniczne, zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardia, nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego, ciąża i okres karmienia piersią. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI 
OSTROŻNOSCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Gdy jednocześnie z ostrym bólem brzucha o nieznanej przyczynie występują gorączka, nudności, wymioty, zmiany rytmu wypróżnień, tkliwość brzucha, zmniejszenie ciśnienia krwi, omdlenia lub obecność krwi w stolcu, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych w celu ustalenia etiologii objawów. Lek powinien być przyjmowany 
tylko doraźnie i krótkotrwale (maksymalnie 3 dni). Produkt leczniczy należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą refluksową przełyku, wrzodziejącym zapaleniem jelit, chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby, chorobą niedokrwienną serca, zwężeniem ujścia mitralnego oraz u osób w podeszłym wieku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
zaburzeń ostrości widzenia lub bólu w gałce ocznej spowodowanego wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego należy przerwać przyjmowanie produktu. Ze względu na możliwość zmniejszenia wydzielania potu, produkt należy stosować ostrożnie u osób z gorączką. Podczas stosowania metamizolu istnieje ryzyko wystąpienia agranulocytozy i trombocytopenii. Pacjenta należy poinformować, aby 
natychmiast zaprzestał stosowania tego produktu leczniczego i skontaktował się z lekarzem w razie wystąpienia objawów: agranulocytozy (np. nagle pojawiająca się gorączka, dreszcze, bóle mięśni kończyn i stawów, pogarszający się stan ogólny, stan zapalny i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła, narządów płciowych) lub trombocytopenii (np. wybroczyn na skórze i błonach śluzowych, 
nawracających krwawień z dziąseł, nosa, przewodu pokarmowego). Należy wykonać badanie morfologii krwi. Ryzyko wystąpienia agranulocytozy może się zwiększyć w przypadku stosowania metamizolu przez okres dłuższy niż jeden tydzień. Reakcja ta nie zależy od dawki. Podczas stosowania metamizolu istnieje ryzyko wystąpienia pancytopenii. Objawy wskazujące na dyskrazję krwi to, m.in.: 
pogarszający się stan ogólny, osłabienie, objawy infekcji, gorączka, wybroczyny i nawracające krwawienia, bladość skóry. Należy poinformować pacjenta aby w przypadku wystąpienia tych objawów natychmiast przerwał leczenie lekiem Scopolan compositum i zgłosił się do lekarza. Należy wykonać badanie morfologii krwi. Stosowanie leku wiąże się z ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktycznej i 
anafilaktoidalnej. Pacjenta należy poinformować, iż ze względu na ryzyko zagrożenia życia, należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu i wezwać pomoc lekarską w przypadku wystąpienia ciężkich objawów reakcji anafilaktycznej lub anafilaktoidalnej (nagła i ciężka reakcja charakteryzująca się trudnościami w oddychaniu, znacznym spadkiem ciśnienia tętniczego, nagłym obrzękiem, pokrzywką). 
Ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktoidalnych jest podwyższone u pacjentów z nietolerancją leków przeciwbólowych, niektórych barwników (np. tartrazyny) i konserwantów (np. benzoesany), astmą (w szczególności jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok), atopią, przewlekłą pokrzywką oraz nietolerancją alkoholu (objawiającą się kichaniem, łzawieniem i silnym 
zaczerwienieniem twarzy po spożyciu nawet małej ilości alkoholu; może to wskazywać na nierozpoznaną wcześniej astmę analgetyczną). Podczas stosowania leku u powyższych pacjentów zaleca się zachować szczególną ostrożność. Podczas stosowania metamizolu istnieje ryzyko wystąpienia zagrażających życiu ciężkich reakcji skórnych: zespół Stevensa-Johnsona (SJS, objawiający się pęcherzami 
i nadżerkami na skórze i błonach śluzowych jamy ustnej, narządów płciowych, spojówkach, z towarzyszącą gorączką i bólami stawowymi) i toksyczna rozpływna martwica naskórka (TEN, choroba Lyella, objawiająca się złuszczającymi się pęcherzami i martwicą, prowadzącymi do spełzania dużych powierzchni naskórka, z towarzyszącą gorączką i bólami stawowymi). Należy poinformować pacjenta 
aby w przypadku wystąpienia tych objawów natychmiast przerwał leczenie lekiem Scopolan compositum i zgłosił się do lekarza. Metamizol może wywołać reakcję hipotensyjną. Jest to reakcja zależna od dawki i bardziej prawdopodobna przy podaniu pozajelitowym. Należy jednak zachować ostrożność  także przy stosowaniu metamizolu doustnie, zwłaszcza u pacjentów z hipotonią, odwodnionych, 
z wysoką gorączką, hipowolemią, u pacjentów z niewydolnością serca i zaburzeniami krążenia. W przypadku ciężkiej choroby wieńcowej lub istotnych zwężeń naczyń domózgowych, metamizol można stosować tylko pod ścisłą kontrolą parametrów hemodynamicznych. Alkohol stosowany jednocześnie z lekiem zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Pacjenci z rzadkimi 
dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (≥1/10);często ( ≥1/100<1/10); 
niezbyt często (≥1/1000<1/100); rzadko (≥1/10 000<1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki; nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Podczas stosowania produktu Scopolan compositum mogą wystąpić: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, pieczenie skóry, świąd, pokrzywka, obrzęk – niezbyt często; ciężkie reakcje skórne (zespół 
Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka) – bardzo rzadko; zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, zaparcia – niezbyt często; zaburzenia pracy serca: tachykardia – niezbyt często; zaburzenia naczyniowe: hipotensja – niezbyt często; zaburzenia nerek i dróg moczowych: uszkodzenie nerek, anuria – rzadko; zaburzenia oka: zaburzenia widzenia – rzadko; 
zaburzenia krwi i układu chłonnego: uszkodzenie czynności krwiotwórczej szpiku o podłożu alergicznym prowadzące do agranulocytozy, trombocfopenii, anemii, pancytopenii, które mogą zakończyć się zgonem – bardzo rzadko; zaburzenia układu immunologicznego: reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne, astma, wstrząs anafilaktyczny – częstość nieznana; zaburzenia wątroby i dróg 
żółciowych: uszkodzenie wątroby – częstość nieznana. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław. NUMER POZWOLENIA MZ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Pozwolenie nr R/3080. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: Lek wydawany bez recepty – OTC.

SCOPOLAN, CZOPKI, 6 sztuk. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: jeden czopek zawiera 10 mg butylobromku hioscyny. WSKAZANIA: Dolegliwości bólowe w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (kolka żółciowa), układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, 
bolesne miesiączkowanie). DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: Przed użyciem należy rozerwać trójkątny koniec folii, wyjąc czopek z blistra i wprowadzić do odbytnicy. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: doodbytniczo 1 do 2 czopków 2 do 3 razy na dobę. Dzieci od 6 do 12 lat: doodbytniczo 1 czopek 2 do 3 razy na dobę. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. PRZECIWWSKAZANIA: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować produktu leczniczego Scopolan jeśli u pacjenta występuje uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne, jaskra z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenna jelit, zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie 
szyi pęcherza moczowego, tachykardia, nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego. Produktu leczniczego nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOSCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Gdy jednocześnie z ostrym bólem brzucha o nieznanej przyczynie występują gorączka, nudności, wymioty, zmiany rytmu wypróżnień, tkliwość brzucha, 
zmniejszenie ciśnienia krwi, omdlenia lub obecność krwi w stolcu, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych w celu ustalenia etiologii objawów. Scopolan powinien być przyjmowany tylko doraźnie w stanach skurczowych przewodu pokarmowego dróg żółciowych i układu moczowo – płciowego. Produkt leczniczy należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą 
refluksową przełyku, wrzodziejącym zapaleniem jelit, chorobą niedokrwienną serca, zwężeniem ujścia mitralnego oraz u osób w podeszłym wieku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń ostrości widzenia lub bólu w gałce ocznej spowodowanego wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego należy przerwać przyjmowanie produktu. Ze względu na możliwość zmniejszenia wydzielania potu, 
produkt należy stosować ostrożnie u osób z gorączką. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (1/100 do <1/10); niezbyt często (1/1000 do <1/100); rzadko (1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki, nieznana 
(nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Podczas stosowania produktu Scopolan mogą wystąpić: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, pieczenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk – niezbyt często; zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, zaparcia – niezbyt często; zaburzenia serca: tachykardia – niezbyt często; zaburzenia naczyniowe: hipotensja – 
niezbyt często; zaburzenia nerek i dróg moczowych: anuria – rzadko; zaburzenia oka: zaburzenia widzenia – rzadko; zaburzenia układu immunologicznego: reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny – częstość nieznana. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław. NUMER POZWOLENIA MZ NA DOPUSZCZENIE DO 
OBROTU: Pozwolenie nr R/3363. KATEGORIA DOSTEPNOŚCI: Lek wydawany bez recepty – OTC.

SCOPOLAN, TABLETKI DRAŻOWANE, 10 lub 30 sztuk. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: jedna tabletka drażowana zawiera 10 mg butylobromku hioscyny, laktoza jednowodna 11,2 mg, sacharoza 47,8 mg. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Dolegliwości bólowe w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (np. kolka 
żółciowa), układu moczowo – płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie). DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych 3 do 5 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: doustnie 1 tabletka drażowana 2 razy na dobę. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 
6 lat. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować produktu leczniczego Scopolan jeśli u pacjenta występuje uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne, jaskra z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenna jelit, zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika 
żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardia, nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego. Produktu leczniczego nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOSCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Gdy jednocześnie z ostrym bólem brzucha o nieznanej przyczynie występują gorączka, nudności, wymioty, zmiany rytmu wypróżnień, 
tkliwość brzucha, zmniejszenie ciśnienia krwi, omdlenia lub obecność krwi w stolcu, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych w celu ustalenia etiologii objawów. Scopolan powinien być przyjmowany tylko doraźnie w stanach skurczowych przewodu pokarmowego dróg żółciowych i układu moczowo – płciowego. Produkt leczniczy należy ostrożnie stosować u pacjentów 
z chorobą refluksową przełyku, wrzodziejącym zapaleniem jelit, chorobą niedokrwienną serca, zwężeniem ujścia mitralnego oraz u osób w podeszłym wieku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń ostrości widzenia lub bólu w gałce ocznej spowodowanego wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego należy przerwać przyjmowanie produktu. Ze względu na możliwość zmniejszenia wydzielania 
potu, produkt należy stosować ostrożnie u osób z gorączką. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją 
narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (1/100 do <1/10); niezbyt często (1/1000 do <1/100); rzadko (1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki, nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Podczas stosowania produktu Scopolan mogą wystąpić: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: 
rumień, pieczenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk –niezbyt często; zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, zaparcia – niezbyt często; zaburzenia serca: tachykardia– niezbyt często; zaburzenia naczyniowe: hipotensja – niezbyt często; zaburzenia nerek i dróg moczowych: anuria – rzadko; zaburzenia oka: zaburzenia widzenia – rzadko; zaburzenia układu immunologicznego: reakcje 
anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny – częstość nieznana. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław. Numer pozwolenia MZ na dopuszczenie do obrotu: Pozwolenie nr R/3617. KATEGORIA DOSTEPNOSCI: Lek wydawany bez recepty – OTC.

Wskazania do stosowania

Dawkowanie (doustnie)

DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE:

w stanach skurczowych przewodu pokarmowego 
(kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego)

dróg żółciowych (kolka wątrobowa)

układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bóle menstruacyjne, hiperrefleksja wypieracza)

1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo

1 do 2 tabletek drażowanych do 3 razy na dobę

Dorośli

Przy nasilonych dolegliwościach

DODATKOWE DZIAŁENIE PRZECIWBÓLOWELEK NALEŻY STOSOWAĆ DORAŹNIE


