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Tablet?Stugil  של האינטראקציות מהן
 אינטראקציה של בסכנה אתה, ספציפיים משקאות או מזונות עם אותה מערבב או, אחת מתרופה יותר לוקח שאתה שלב בכל
.תרופתית בין

 מחלה עם אינטראקציה
בינונית כליות מחלת

 סביר חלק לשנות מומלץ. מופרעת כליות עבודת חווה שאתה במקרה התראה עםStugil  בטאבלט להשתמש יש
בינונית כבד מחלת. חמורה החולשה אם במיוחד, ביטחונית ובדיקה

 סבירים חלקים לשנות מומלץ. הכבד ביכולת פגיעה חווה שאתה במקרה בהתראהStugil  בטאבלט להשתמש יש
.מוצע אינו זו בתרופה השימוש, קיצונית מוגבלות עבור. לכיוון עדינה החולשה אם במיוחד, ברווחה ולהתבונן

עיקריות מעיים הפרעות

, פנימית גסיסה כמו אמיתיות מעיים בעיות עם אנשים אצל דופן יוצאת ערנות עםStugil  בטאבלט להשתמש יש
.כאלה במקרים מתבקש חלופית בתרופה שימוש. העיכול ומערכת הקיבה של פתח או מכשול

אלכוהול עם אינטראקציה

. השימוש לפני שלך למומחה לייעץ ראוי. ברורה לא היא חריפים משקאות עם האינטראקציה
מעבדה מבחן עם אינטראקציה

מעַּבדָהָ

.נגישים לא נתונים
אוכל עם אינטראקציה

תזְּונהָ

.נגישים לא נתונים
רפואה עם אינטראקציה
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ור'מייג טרמדול

 מומלץ אלה במקרים. אופיואידים שיעור עם מקום שיש אחרת בתרופה או-Tramadol ב שימוש על למומחה דווח
.אבטחה על ולהקפיד סביר חלק לשנות

ור'מייג קטוקונאזול

 אינו אלה תרופות של משותף ארגון. הטפילית הרפואה של אחר אויב אוKetoconazole - ב השימוש על למומחה דווח
.למומחה ייעוץ ללא כלשהי בתרופה השימוש את להפסיק לא נסו. גבוהה לוואי לתופעות שהסכנה מכיוון נקבע

ור'מייג אריתרומיצין

 לוואי לתופעות שהסכנה מכיוון מוצע אינו אלו תרופות של משותף ארגוןErythromycin. - ב השימוש על למומחה דווח
.שלכם המומחה עם להתייעץ מבלי מרשם בשום השימוש את להפסיק לא נסו. במיוחד גבוהה

בינוני ברומוקריפטין

. יחד הללו התרופות את להפנות יש אם חלק לשנות שתצטרך ייתכן. התרופות בשתי השימוש על למומחה דווח
ציספריד ור'מייג. למומחה ייעוץ ללא תרופה בכל השימוש את להפסיק לא השתדלו

. באופציה להשתמש ומומלץ מרשם אינו אלו תרופות של משותף ארגון. התרופות בשתי השימוש על למומחה דווח
.למומחה ייעוץ ללא תרופה בכל השימוש את להפסיק לא השתדלו

Stugil? טאבלט מאושר היכן
הֹודּו

יפן

?המינון הוראות מהן
?שהוחמצו מינון הוראות יש האם
 המנה על לפצות בניסיון המינון את להכפיל אין. הנכון בזמן הבאה המתוכננת המנה עם והמשך שהוחמצה המנה על דלג

.שהוחמצה
?יתר למינון הוראות יש האם
 להיות ועשויים ועוויתות תסיסה, נמנום לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים. יתר למנת חשד יש אם לרופא פנה

.חמורים במקרים להידרש עשוי קיבה שטיפת כולל מיידי רפואי טיפול. וילדים תינוקות בקרב יותר נפוצים

Stugil? לטאבלט התחליפים מהם
.שלה כתחליף בהן להשתמש ניתן ולכןStugil,  טבלית של לזה זהה וצורה חוזק, הרכב בעלות, התרופות רשימת להלן
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Stugil הטאבלט של עיקריים דגשים

?ההשפעה משך זמן כמה
 מהי. שעות6  עד נמשכת זו תרופה של ההשפעה
?הפעולה תחילת
 על אזהרות יש האם. מהמתן דקות60  עד30  תוך זו תרופה של השיא בהשפעת להבחין ניתן
?הריון

. בכך הכרוכים הסיכונים על עולים הפוטנציאליים היתרונות אם אלא, בהריון בנשים לשימוש מומלצת אינה זו תרופה
.התרופה נטילת לפני רופא עם להתייעץ מומלץ ולכן בבירור מבוססת אינה העובר על זו תרופה של ההשפעה

?הרגל יוצר זה האם
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 יש האם. הרגלים ליצירת נטיות על דווח לא
?הנקה על אזהרות
 להתייעץ מומלץ. התינוק על לוואי לתופעות סיכון שקיים מכיוון מניקות אמהות ידי על לשימוש מומלצת אינה זו תרופה

.זו תרופה צריכת לפני הפוטנציאליים והסיכונים התועלת את ולשקול הרופאים עם

Stugil?Tablet  של הלוואי תופעות מהן
 מיד לפנות עליך, כאלה במקרים. רצויות לא להשפעות גם לגרום עשויStugil Tablet , שלו המיועדת להשפעה בנוסף
 כלשהי שלילית תגובה חווה אתה אם שלך לרופא הודע אנא. לוואי תופעות של ממצה רשימה אינה זו. רפואי לטיפול
.לתרופה
.והרגליים הידיים, הלשון, העפעפיים, השפתיים, הפנים של נפיחות

 שכיחות בינוניות שכיחות עוויתות בינונית בעור פריחה
 במחזור מופרעות נדירות עיקריות הלב בקצב הפרעות
 פחות בינוני בחזה ורגישות כאבים נדיר בינוני החודשי
שכיח בינוני בפה יובש שכיח

 שד שכיח פחות בינוני המיני חשק אובדן
נדיר בינוני גברים אצל גדילה כמו

Stugil?Tablet  של הנגד התוויות מהן
ַאלרֶגִיהָ

 של גידול. אליו אלרגיה של ידועה היסטוריה עם לאנשים לשימוש מומלצת אינהStugil  טבלית
המוח יותרת בלוטת

לב מחלות. המוח יותרת בבלוטת גידול עם לאנשים לשימוש מומלצת אינהStugil  טבלית

.לב ספיקת אי כמו פעילה לב ממחלת הסובלים לאנשים לשימוש מומלץ אינוStugil  טאבלט

Stugil? טבלית רושמים מתי
והקאה בחילה

 העיכול במערכת הפרעה או כימותרפיה עקב להיגרם העלולות והקאות בחילות מניעת או לטיפול משמש.
StugilTablet
הקיבה בתנועתיות הפרעות

StugilTablet  מזורז או מאוחר קיבה ריקון לכלול עשויות אשר קיבה תנועתיות בהפרעות לטיפול גם משמש.

Stugil הטאבלט על
 במערכת בעיות החווים אנשים אצל בחילה ותחושת לפליטה הנטייה על שומר, סמים שאוספים הדופמין ממתנגדי חלק

 למעבר קרוב השרירים את מקבעת התרופה. פרקינסון למחלת מסוימות תרופות הנוטלים אנשים אצל וכן, העיכול
ממנה-  צורכים שאתם ההזנה של המוות את מזרזת זו פעילות. ביציאה הנמצאים השרירים את ומשחררת הקיבה

Tablet, Stugil
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 יכול זה, כן כמו. פליטה מונעת ובנוסף, והפרעות הבחילה תחושת את מפחיתה, שלך העיכול למערכת שלך הבטן
 הבחילה תחושת את יקטין דבר של שבסופו מה, שלך המוח של המתעורר במיקוד ההסתה את להפחית או, לעצבן

.וההתרפקות
 ותחושת פליטה למנוע גם יכול זה, זאת מלבד. שובע ותחושת נפיחות, מחלה, פליטה של באינדיקציות לטפל יכול.

 או מפחית בנוסף זה. בחילה הפחתת, הבטן של מהירה פריקה ידי על פועל המרשם. פרקינסון למחלת הקשורה בחילה
 ותחושת ייחנקו שלך במעיים שמקורן העצבים הודעות. המתנשא המוקד הקרוי המוח של בחלק ההסתה את מרחיב
 לטיפול לשמש עשוי זה. דופמין מתנגדי המכונה התרופות ממכלול חלק הואStugil, Tablet  מנוגדת והחזרה הבחילה
Stugil  זה מצב החווים אנשים עבור. סוכרת או קיבה לדלקת קשור לרוב, שלך העיכול במערכת מזון של המתון בחלק

Tablet

 ביותר הגדול החלק. הארוחות לפני דקות15-30  כלל בדרך הנלקח, ג"מ10  הואStugil  טבלית של הטיפוסי החלק
 לוקח שאתה שונות תרופות, שלך הגוף משקל על מסתמך שלך לגוף שיתאים החלק. ג"מ30  הוא למבוגרים שנרשם
 במקרה. המומחה ידי על שנלמד כפי זה בסכום רקStugil  טאבלט נוטלים אתם כי הבטיחו. שלך הרווחה ומצב עכשיו

 שעברה המנות על לפצות כדי יחד מנות שתי תיקח אל, זאת עם. יותר מאוחר אותה לקחת תוכלו, מנה שתפספסו
.בדיבור בעיות או זוגיות או בשרירים שליטה איבוד, סחרחורת, לתמיהה לגרום עלולה יתר מנת. שהוחמצה

 אוStugil  לטאבלט יתר רגישות: הנלווים המצבים את לך יש אםStugil  טבלית ליטול לא מתבקש אתה
.זו תרופה של אחר למרכיב
 יותרת באיבר גידול העיכול במערכת או בקיבה חסימה או ניקוז בעיות
המוח

לב מחלת

/קיצוני כבד ליקוי בדם סידן או אשלגן, מגנזיום של מדויקים לא מימדים
בינוני

 בפה יובש, ראש כאבי, מוח כאבי, המעיים של רפיון להיות יכולותStugil  טבלית נטילת של האפשריות הלוואי תופעות
 לייעץ יכול אתה, לא אם. ימים מספר תוך ועוזבות במיוחד נורמליות אינן הללו הלוואי תופעות. בחזה ייסורים או

 אחת כל חווה שאתה במקרהStugil  טבלית ליטול ולהפסיק שיקום שיקול מיד לחפש עליך, אלה מלבד. שלך למומחה
הלב בקצב עקביות חוסר: הנלוות הלוואי מתופעות

עילפון או יציבות חוסר של תחושה

 עקביות חוסר בפנים או בגרון נפיחות, נשימה קשיי
החודשי במחזור

 של נפיחות מהאריולה חזה חלב שחרור
בחורים אצל חזה

.התייעצות עדיין לך אין

askquestion/)(/ רופא שאל

?לך מועיל זה האם
המוצר את לשפר לנו יעזור שלך המשוב

לאכן
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מועיל זה את מצאו אנשים0
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2019 ביוני-25 ב לאחרונה עודכן זה בדף המידע

שגיאה על דווח

?רופא מחפשים

.אליכם הקרובים המובילים הרופאים עם תור הזמינו

doctor(/search/(/ עכשיו הזמן

ויתור כתב

, זאת עם, ומלא עדכני, מדויק יהיה כאן המסופק שהמידע להבטיח כדי האפשריים המאמצים כל את עשינו
 למידע עזר מקור רק מספקתLyflink . מקצועי רפואי טיפול או אבחון, לייעוץ כתחליף אליו להתייחס אין
 שילוב או תרופה לכל תרופה היעדר כי להניח אין. שלו ממצה או דיוק. מתחייבת ואינה תרופות על נפוץ
 אינהLyflink . נתון מטופל לכל מתאימים או יעילים, בטוחים השילוב או שהתרופה כך על מעיד שלה

 לך יש אם. לעיל הנמסר המידע בעזרת הניתנים בריאות שירותי של היבט לכל כלשהי באחריות נושאת
 הבריאות שירותי ספק או האחות, הרופא עם להתייעץ בחום ממליצים אנו, שלך התרופה לגבי ספקות
/)תרופות-תנאים-ותנאים(/ כאןמפורטT&C  ראה. שלך
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