
NOOTROPIL®KAPSLAR

SC HEDULINGSTATUS:
S3

EGET NAMN (OCH DOSFORM): NOOTROPIL®

KAPSLAR

SAMMANSÄTTNING :
Varje NOOTROPIL kapsel innehåller 400 mg piracetam.

FARMAKOLOGISK KLASSIFICERING: A 1.1 
Central analeptika

FARMAKOLOGISK ÅTGÄRD:
En effekt på ämnesomsättningen har visats hos människan som tyder på förbättrat syreutnyttjande. 
NOOTROPIL har låg toxicitet och har inga stimulerande, lugnande eller neurovegetativa aktiviteter.

INDIKATIONER:
NOOTROPIL har använts med varierande effekt under följande förhållanden och kan 
påverka dem positivt, även om inga övertygande bevis på effekt har lämnats:
1. Involutionssyndrom relaterade till åldrande.
2. Kronisk alkoholism.

KONTRAINDIKATIONER:
Piracetam är kontraindicerat hos patienter med:
• måttlig till svår njurinsufficiens (kreatininclearance mindre än 70 ml per minut)
• nedsatt leverfunktion
• hjärnblödning, och
• överkänslighet mot piracetam eller något av övriga innehållsämnen.

Säkerhet under graviditet och amning har inte fastställts. 
Säkerhet och effekt hos barn har inte visats.

DOSERING OCH BRUKSANVISNING: Vuxna: den 
genomsnittliga dosen ska vara följande:
2 x 400 mg kapslar tre gånger dagligen. Denna initiala dos bör fortsätta i 3 till 8 veckor innan 
dosen gradvis minskas till 1 kapsel tre gånger dagligen.

BIVERKNINGAR OCH SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
Hyperkinesi, sömnlöshet, viktökning, somnolens, dåsighet, nervositet och depression har 
förekommit.
Diarré och utslag kan förekomma mer sällan, även agitation.
Piracetam utsöndras nästan uteslutande via njurarna, så det bör användas med försiktighet vid 
behandling av patienter med känd njurfunktionsnedsättning.

KÄNDA SYMPTOM PÅ ÖVERDOSERING OCH UPPGIFTER OM DESS BEHANDLING: Se 
BIVERKNINGAR OCH SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER. Behandlingen är stödjande och 
symtomatisk.

IDENTIFIERING:
Ogenomskinlig orange och vit kapsel med 'NOOTROPIL' präglad.

PRESENTATION:
Behållare med 60, 90 och 240 kapslar à 400 mg vardera.

FÖRVARINGSINSTRUKTIONER:
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www.911globalmeds.com/buy-piracetam-nootropil-online
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Förvaras under 25°C.
Skydda mot fukt.
Förvara utom räckhåll för barn.
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