
Discutați cu medicul dumneavoastră dacă aceste simptome nu se ameliorează 
după un timp, dacă dezvoltați noi simptome sau sunteți îngrijorat de 
simptomele dumneavoastră.

Dieta și stilul dvs. de viață pot ajuta, de asemenea, la tratarea IBS: 
Modul în care îți restricționezi dieta depinde de modul în care te 
afectează IBS. Dacă descoperiți că anumite alimente aduc simptome, 
atunci este logic să nu le mâncați. O dietă bogată în fibre poate ajuta, 
dar cereți mai multe informații farmacistului.
Unii oameni consideră că învățarea să se relaxeze poate ajuta la 
atenuarea simptomelor de IBS. S-ar putea să vă fie util să rezervați câteva 
momente în fiecare zi pentru a vă relaxa și a vă relaxa ușor.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Mebeverine

Nu luați Mebeverine:
Dacă sunteți alergic la mebeverină sau la oricare dintre celelalte 
componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).

Mebeverină 135 mg
comprimate filmate

Avertismente și precauții
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Mebeverine dacă:

• Aţi dezvoltat simptome noi sau simptomele 
dumneavoastră s-au agravat.

• Aveţi probleme cu ficatul sau rinichiiCe este în acest prospect
1. Ce este Mebeverine și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Mebeverine
3. Cum să luați Mebeverine
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Mebeverine
6. Conținutul ambalajului și alte informații.

Dacă cele de mai sus vi se aplică (sau nu sunteți sigur), discutați cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest medicament.

Alte medicamente și Mebeverină
Nu se știe că mebeverina interacționează cu alte medicamente, dar 
trebuie să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, 
ați luat recent sau ați putea lua orice alte medicamente.

1. Ce este Mebeverine și pentru ce se utilizează Mebeverina cu alcool
Puteți bea alcool în timp ce luați Mebeverine 135 mg 
comprimate filmate.

Mebeverine 135 mg comprimate filmate conțin ingredientul activ 
clorhidrat de mebeverină. Acesta aparține unui grup de 
medicamente numite antispastice. Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau 
intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului pentru sfatul înainte de a lua acest medicament.

Mebeverina ajută la relaxarea mușchilor tractului gastro-intestinal 
(intestin). Este utilizat în afecțiuni precum sindromul colonului 
iritabil și probleme similare, cum ar fi colon iritabil cronic, 
constipație spastică, colita mucoasă și colita spastică.

Există doar informații limitate despre siguranța Mebeverinei 
pentru femeile gravide. Medicul dumneavoastră vă poate sfătui să 
încetați să luați Mebeverine înainte de a rămâne gravidă sau de 
îndată ce știți că sunteți gravidă. Mebeverina nu trebuie utilizată 
în timpul alăptării.

Sindromul intestinului iritabil (IBS) este o afecțiune foarte 
frecventă care provoacă spasm și durere în intestin sau intestin.
Intestinul este un tub muscular lung pe care alimentele trec în 
jos pentru a putea fi digerate. Dacă intestinul
intră în spasm și strânge prea tare, te doare. Modul în care 
acționează acest medicament este prin ușurare
spasmul, durerea și alte simptome ale IBS.

Conducerea și folosirea utilajelor
Este puțin probabil ca mebeverina să vă afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau de a 

folosi utilaje.
Principalele simptome ale sindromului de colon iritabil (IBS) 
includ: Mebeverina conține lactoză

Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță la unele 
zaharuri, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest 
medicament.

• dureri de stomac și spasme
• diaree persistentă, sau alternanță constipație și diaree

• flatulență (vânt) și senzație de balonare
• scaune mici, dure, asemănătoare cu granule sau panglici (fecale)

Mebeverina conține sodiu
Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) 
pentru fiecare comprimat filmat, adică practic „fără sodiu”.Aceste simptome pot varia de la o persoană la alta.

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN ROMANIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


3. Cum să luați Mebeverine 5. Cum se păstrează Mebeverine

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Consultați medicul 
sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe 
cutie sau etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima 
zi a lunii respective.Încercați să luați comprimatul cu 20 de minute înainte de masă - 

unii oameni consideră că simptomele lor sunt cele mai puternice 
după ce au mâncat. Înghițiți comprimatul întreg cu apă. Nu 
mestecați tableta.

Păstrați acest medicament într-un loc uscat sub 30°C și ferit 
de lumină.
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a 
reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să aruncați 
medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta 
la protejarea mediului.

Adulți (inclusiv vârstnici):
• Doza recomandată este de un comprimat de trei ori pe zi. 

Nu luamai mult de trei comprimate pe zi.
• Numărul de comprimate pe care le luaţi poate fi redus dacă simptomele 

dumneavoastră se ameliorează. 6. Conținutul ambalajului și alte informații
Copii si adolescenti: Mebeverine estenurecomandat pentru 
utilizare la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani. Ce conține Mebeverine

Substanța activă este clorhidratul de mebeverină. Fiecare 
comprimat filmat conține clorhidrat de mebeverină 135 mg. 
Celelalte componente sunt:
celuloză microcristalină 
lactoză monohidrat
povidonă
talc
stearat de magneziu
glicolat de amidon de sodiu.

Dacă luați mai mult Mebeverină decât trebuie
Dacă dumneavoastră sau altcineva luați mai multe comprimate de Mebeverină 
decât trebuie (suprdozaj), adresați-vă medicului dumneavoastră sau 
departamentului de urgență al spitalului.imediat. Luați cu dumneavoastră acest 
prospect și orice comprimate rămase

Dacă uitaţi să luaţi Mebeverine
Dacă uitați să luați o doză de Mebeverine comprimate filmate la momentul 
potrivit, luați-o imediat ce vă amintiți, cu excepția cazului în care este 
aproape timpul pentru următoarea doză.Nu faceluați o doză dublă pentru 
a compensa comprimatul uitat.

Învelișul tabletei include hidroxipropil metilceluloză 
(E464), dioxid de titan (E171) și polietilen glicol.

Dacă încetați să luați Mebeverine
Nu încetați să luați comprimatele fără a discuta cu medicul dumneavoastră, 
chiar dacă vă simțiți mai bine.

Cum arată Mebeverine și conținutul ambalajului Comprimatele de 
Mebeverine sunt comprimate filmate alb marcate cu „MV135” pe o 
parte.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Medicamentul este disponibil fie în sticle de plastic, fie în blistere cu 12, 15, 
18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 și 100 de comprimate. Este posibil ca nu toate 
mărimile de ambalaj să fie comercializate.

4. Reacții adverse posibile Deținătorul autorizației de introducere pe 
piață: Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Regatul Unit

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții 
adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă observați următoarelenu mai luacomprimatele și mergeți la 
medicul dumneavoastrăimediat, sau cel mai apropiat spital.
• Dificultate la respirație, umflare a feței, gâtului, buzelor, 

limbii sau gâtului (reacții alergice severe) Producător:
APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal 
Far Industrial Estate, Hal Far, 
Birzebbugia, BBG 3000,
Malta.

Alte reactii adverse:pot apărea reacții alergice, cum ar fi reacții 
cutanate, piele inflamată sau înroșită, umflături, urticarie, mâncărime 
sau erupții cutanate.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta 

include orice reacție adversă care nu este menționată în acest prospect. Milpharm Limited
Blocul Ares,
Parcul de afaceri Odyssey,
West End Road, Ruislip HA4 6QD, 
Regatul Unit.

Raportarea efectelor secundare
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, 
farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice reacții adverse posibile care nu sunt 
enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin 
intermediul sistemului Yellow Card la:www.mhra.gov.uk/yellowcard Raportând reacțiile 
adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui 
medicament.

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 10/2020
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Prospect: Informații pentru pacient Aceste simptome pot varia de la o persoană 
la alta.

Mebeverină 135 mg film-
tablete filmate

Discutați cu medicul dumneavoastră dacă aceste 
simptome nu se ameliorează după un timp, dacă 
dezvoltați noi simptome sau sunteți îngrijorat de 
simptomele dumneavoastră.Clorhidrat de mebeverină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a 
începe să luați acest medicament, deoarece conține 
informații importante pentru dumneavoastră.
- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți 

din nou.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru 

dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate 
dăuna, chiar dacă semnele lor de boală sunt 
aceleași cu ale dumneavoastră.

- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice posibile 
reacții adverse care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi 
secțiunea 4.

Dieta și stilul dvs. de viață pot ajuta, de asemenea, la tratarea 
IBS:
Modul în care îți restricționezi dieta depinde de modul în 
care te afectează IBS. Dacă descoperiți că anumite 
alimente aduc simptome, atunci este logic să nu le 
mâncați. O dietă bogată în fibre poate ajuta, dar cereți mai 
multe informații farmacistului.
Unii oameni consideră că învățarea să se relaxeze poate 
ajuta la atenuarea simptomelor de IBS. S-ar putea să vă fie 
util să rezervați câteva momente în fiecare zi pentru a vă 
relaxa și a vă relaxa ușor.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi 
Mebeverine
Nu luați Mebeverine:
Dacă sunteți alergic la mebeverină sau la oricare dintre 
celelalte componente ale acestui medicament (enumerate 
la punctul 6).

Ce este în acest prospect
1. Ce este Mebeverine și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi 
Mebeverine
3. Cum să luați Mebeverine
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Mebeverine
6. Conținutul ambalajului și alte informații.

Avertismente și precauții
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua 
Mebeverine dacă:
• Ați dezvoltat simptome noi sau simptomele 

dumneavoastră s-au agravat.
• Aveți probleme cu ficatul sau rinichii1. Ce este Mebeverine și pentru ce se 

utilizează Dacă cele de mai sus vi se aplică (sau nu sunteți sigur), discutați 
cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua 
acest medicament.

Mebeverine 135 mg comprimate filmate conțin 
ingredientul activ clorhidrat de mebeverină. 
Acesta aparține unui grup de medicamente 
numite antispastice.

Alte medicamente și Mebeverină Nu se știe că 
mebeverina interacționează cu alte medicamente, dar 
trebuie să spuneți medicului dumneavoastră sau 
farmacistului dacă luați, ați luat recent sau ați putea lua 
orice alte medicamente.

Mebeverina ajută la relaxarea mușchilor tractului 
gastro-intestinal (intestin). Este utilizat în 
afecțiuni precum sindromul colonului iritabil și 
probleme similare, cum ar fi colon iritabil cronic, 
constipație spastică, colita mucoasă și colita 
spastică.

Mebeverina cu alcool
Puteți bea alcool în timp ce luați 
Mebeverine 135 mg comprimate filmate.

Sindromul intestinului iritabil (IBS) este o 
afecțiune foarte frecventă care provoacă spasm și 
durere în intestin sau intestin.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea Dacă sunteți gravidă 
sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau 
intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului pentru sfatul înainte 
de a lua acest medicament.

Intestinul este un tub muscular lung pe care alimentele 
trec în jos pentru a putea fi digerate. Dacă intestinul intră 
în spasm și se strânge prea tare, ai durere. Modul în care 
funcționează acest medicament este prin ameliorarea 
spasmului, durerii și a altor simptome ale IBS.

Există doar informații limitate despre siguranța 
Mebeverinei pentru femeile gravide. Medicul 
dumneavoastră vă poate sfătui să încetați să 
luați Mebeverine înainte de a rămâne gravidă 
sau de îndată ce știți că sunteți gravidă. 
Mebeverina nu trebuie utilizată în timpul 
alăptării.

Principalele simptome ale sindromului de colon iritabil 
(IBS) includ:

• dureri de stomac și spasm
• diaree persistentă sau constipație 

alternativă și diaree
• flatulență (vânt) și senzație de balonare
• scaune mici, dure, asemănătoare cu granule sau 

panglici (fecale)

Conducerea și folosirea utilajelor
Este puțin probabil ca mebeverina să vă afecteze capacitatea de a conduce 

vehicule sau de a folosi utilaje.

Mebeverina conține lactoză
Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că dumneavoastră



aveți intoleranță la unele zaharuri, adresați-vă medicului 
dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Mebeverine
3. Cum să luați Mebeverine Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna 

copiilor.Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Consultați medicul 
sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Nu utilizați acest medicament după data de 
expirare înscrisă pe cutie sau etichetă după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii 
respective.

Încercați să luați comprimatul cu 20 de minute înainte de 
masă - unii oameni consideră că simptomele lor sunt cele 
mai puternice după ce au mâncat. Înghițiți comprimatul 
întreg cu apă. Nu mestecați tableta.

Păstrați acest medicament într-un loc uscat sub 30 °C și 
ferit de lumină.

Adulți (inclusiv vârstnici):
• Doza recomandată este de un comprimat 

de trei ori pe zi.Nu luamai mult de trei 
comprimate pe zi.

• Numărul de comprimate pe care le luați poate fi redus 
dacă simptomele dumneavoastră se ameliorează.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a 
reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste 
măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte 
informațiiCopii si adolescenti: Mebeverine estenu 

recomandat pentru utilizare la copii și adolescenți 
cu vârsta sub 18 ani.

Ce conține Mebeverine Substanța activă este 
clorhidratul de mebeverină. Fiecare comprimat 
filmat conține clorhidrat de mebeverină 135 mg

Celelalte componente sunt:   
celuloză microcristalină 
lactoză monohidrat
povidonă
talc
stearat de magneziu
glicolat de amidon de sodiu.

Dacă luați mai mult Mebeverină decât trebuie Dacă 
dumneavoastră sau altcineva luați mai multe comprimate de 
Mebeverină decât trebuie (suprdozaj), adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau departamentului de urgență al spitalului. 
imediat. Luați cu dumneavoastră acest prospect și orice 
comprimate rămase

Dacă uitaţi să luaţi Mebeverine
Dacă uitați să luați o doză de Mebeverine comprimate filmate 
la momentul potrivit, luați-o imediat ce vă amintiți, cu excepția 
cazului în care este aproape timpul pentru următoarea doză.
Nu faceluați o doză dublă pentru a compensa comprimatul 
uitat.

Învelișul tabletei include hidroxipropil 
metilceluloză (E464), dioxid de titan (E171) și 
polietilen glicol.

Dacă încetați să luați Mebeverine
Nu încetați să luați comprimatele fără a discuta cu medicul 
dumneavoastră, chiar dacă vă simțiți mai bine.

Cum arată Mebeverine și conținutul 
ambalajului
Comprimatele de Mebeverine sunt comprimate filmate alb 
marcate cu „MV135” pe o parte.Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui 

medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Medicamentul este disponibil fie în sticle de plastic, fie în 
blistere cu 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 și 100 de 
comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să 
fie comercializate.

4. Reacții adverse posibile
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca 
reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Deținătorul autorizației de introducere pe 
piață: Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Regatul Unit

Dacă observați următoarelenu mai luacomprimatele și 
mergeți la medicul dumneavoastrăimediat, sau cel mai 
apropiat spital.

• Dificultate la respirație, umflare a feței, 
gâtului, buzelor, limbii sau gâtului (reacții 
alergice severe) Producător:

Laboratoarele Gerard
35/36 Balydoyle Industrial Estate 
Grange Road
Dublin 13
Irlanda

Alte reactii adverse:pot apărea reacții alergice, cum ar fi 
reacții cutanate, piele inflamată sau înroșită, umflături, 
urticarie, mâncărime sau erupții cutanate.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră 

sau farmacistului. Aceasta include orice reacție adversă care nu este 

menționată în acest prospect.
Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 05/2018

Raportarea efectelor secundare
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului 
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice 
reacții adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De 
asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul 
sistemului Yellow Card la:www.mhra.gov.uk/yellowcard Raportând 
reacțiile adverse, puteți contribui la furnizare

1633179
LT1957AB


