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Tabuleta de Stugil

Fabricante :
Janssen Pharmaceuticals

Composição:
Cinnarizina, Domperidona

Prescrição:
Não requerido

Quais são as interações do Stugil Tablet?

Em qualquer ponto que você tomar mais de um medicamento, ou misturá-lo com alimentos ou bebidas específicos, você corre o risco de uma interação 

medicamentosa.

Interação com Doença 
Doença Renal Moderada
Stugil Tablet deve ser usado com alerta no caso de você ter problemas renais. Recomenda-se a modificação 
razoável da porção e a verificação de segurança, principalmente se a debilitação for grave. Doença hepática 
moderada
Stugil Tablet deve ser usado com alerta no caso de você estar com capacidade hepática prejudicada. A modificação 

razoável da porção e a observação do bem-estar são exortadas, especialmente se a fraqueza for suave de dirigir. Para 

deficiência extrema, a utilização deste medicamento não é sugerida.

Distúrbios Intestinais Maiores

Stugil Tablet deve ser usado com atenção especial em pessoas com problemas intestinais reais, como morte interna, 
um obstáculo ou abertura do estômago e do trato digestivo. A utilização de um medicamento substituto é indicada 
em tais casos.
Interação com Álcool 
Licor
A interação com o licor é obscura. É apropriado aconselhar seu especialista antes da utilização. Interação 

com o teste de laboratório

Laboratório

Dados não acessíveis.

Interação com alimentos

Nutrição
Dados não acessíveis.

Interação com a Medicina
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Tramadol Maior
Relatar o uso de Tramadol ou algum outro medicamento que tenha lugar com classe opióide ao especialista. A modificação de porções 

razoáveis   e a observação de segurança são recomendadas nesses casos.

Cetoconazol Maior
Relate a utilização de Cetoconazol ou algum outro inimigo da medicina parasitária ao especialista. A co-organização desses 

medicamentos não é prescrita, pois o risco de efeitos colaterais é alto. Tente não interromper o uso de qualquer medicamento 

sem aconselhar seu especialista.

Eritromicina Maior
Relatar o uso de Eritromicina ao especialista. A co-organização desses medicamentos não é sugerida, pois o risco de efeitos 

colaterais é excepcionalmente alto. Tente não interromper o uso de qualquer prescrição sem aconselhar seu especialista.

Bromocriptina Moderada
Relate a utilização de ambos os medicamentos ao especialista. Você pode precisar de uma alteração da porção se esses medicamentos 

forem administrados juntos. Procure não interromper o uso de nenhum medicamento sem orientação do seu especialista. Cisaprida 

Maior

Relate a utilização de ambos os medicamentos ao especialista. A co-organização desses medicamentos não é prescrita e a 

utilização de uma opção é recomendada. Procure não interromper o uso de nenhum medicamento sem orientação do seu 

especialista.

Onde o Stugil Tablet é aprovado?

Índia
Japão

Quais são as instruções de dosagem?

Existem instruções de dose esquecida?
Pule a dose esquecida e retome com a próxima dose programada na hora certa. A dose não deve ser duplicada na 
tentativa de compensar a dose esquecida.
Existem instruções de sobredosagem?

Contacte o seu médico se suspeitar de uma sobredosagem. Os sintomas de sobredosagem podem incluir sonolência, 

agitação e convulsões e podem ser mais prevalentes em bebés e crianças. Atenção médica imediata, incluindo lavagem 

gástrica, pode ser necessária em casos graves.

Quais são os substitutos do Stugil Tablet?

Abaixo está a lista de medicamentos, que possuem a mesma composição, dosagem e forma do Stugil Tablet e, portanto, podem ser 

usados   como substitutos.

Cinirone D Tablet
Biochem Pharmaceutical Industries Kvert 

D 15 mg/20 mg comprimido

Kivi Labs Ltda.
Cindom 15 mg/20 mg comprimido 

Tas Med India Pvt Ltd

Vertidom Tablet
Geno Pharmaceuticals Ltd 

Synadom 15 mg/20 mg 

comprimido Bsp Pharmaceuticals
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CINERAX-D 15MG/20MG TABLET Rax 
Health Care Pvt Ltd
Spinil D 15 Mg/20 Mg Tablet 
Alchemist Life Science Ltd 
Rhizand 15 Mg/20 Mg Tablet 
Cura Farmacêutica Rápida 
Domax Cz Tablet
Remédios Mãe
Domfast Cz 15 mg/20 mg 

comprimido Swiss Pharma Pvt Ltd

AUGZIN 15MG/20MG TABLET 
Auriga Labs
Qvert D 15 mg/20 mg comprimido 

Pegasus Farmaco Índia Pvt Ltd 

Trudom 15 mg/20 mg comprimido 

Genesis Biotech Inc

Novadom C Tablet
Pacific Drugs & Chemicals Vertirid 

D 15 mg/20 mg comprimido RKG 

Pharma

CINRON 15MG/20MG TABLET 
Man Serve Pharma
Stedidom 15 Mg/20 Mg Tablet 
Morepen Laboratories Ltd Cinn D 15 
Mg/20 Mg Tablet Curagen Biological 
Pharmaceuticals Domitin C 15 Mg/20 
Mg Capsule Navil Laboratories Pvt Ltd

Domgil 15 mg/20 mg comprimido 

Kinedex Healthcare Pvt Ltd DOMLEY-C 15 

mg/20 mg comprimido Zodley 

Pharmaceuticals Pvt Ltd Cinidom 15 mg/

20 mg comprimido Eskag Pharma Pvt Ltd

Domcin 15 mg/20 mg comprimido 

Intel Pharmaceuticals

Laboratório de gotas de orvalho em 

comprimidos Cinadew 15Mg/20Mg

Principais destaques do Stugil Tablet

Qual a duração do efeito?
O efeito deste medicamento dura até 6 horas. 
Qual é o início de ação?
O efeito máximo deste medicamento pode ser observado dentro de 30 a 60 minutos após a 

administração. Existem avisos de gravidez?

Este medicamento não é recomendado para uso em mulheres grávidas, a menos que os benefícios potenciais superem os riscos 

envolvidos. O efeito deste medicamento no feto não está claramente estabelecido e, portanto, é aconselhável consultar um médico 

antes de tomar este medicamento.

É viciante?
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Não foram relatadas tendências de formação de 

hábitos. Existem advertências sobre amamentação?

Este medicamento não é recomendado para uso por mães que amamentam, pois existe o risco de efeitos colaterais no bebê. Você é 

aconselhado a consultar seus médicos e considerar os potenciais benefícios e riscos antes de consumir este medicamento.

Quais são os efeitos colaterais do Stugil Tablet?

Além do efeito pretendido, o Stugil Tablet também pode causar alguns efeitos indesejados. Nesses casos, você deve procurar 

atendimento médico imediatamente. Esta não é uma lista exaustiva de efeitos colaterais. Informe o seu médico se tiver 

qualquer reação adversa ao medicamento.

Inchaço da face, lábios, pálpebras, língua, mãos e pés Maior Menos Comum 
Dificuldade em respirar Maior Comum
Erupção cutânea Moderado Comum Convulsões 

Moderado Comum Distúrbios do ritmo cardíaco Maior 

Raro Ciclo menstrual interrompido Moderado Raro Dor e 

sensibilidade mamária Moderado Menos comum Boca 

seca Moderado Comum

Perda de libido Moderada Menos comum Crescimento 

semelhante ao da mama em homens Moderado Raro

Quais as contraindicações do Stugil Tablet?

Alergia
Stugil Tablet não é recomendado para uso em pessoas com histórico conhecido de alergia a ele. 

Tumor da glândula pituitária

Stugil Tablet não é recomendado para uso em pessoas com tumor da glândula pituitária. Doenças 

cardíacas

Stugil Tablet não é recomendado para uso em pessoas com uma doença cardíaca ativa, como Insuficiência Cardíaca Congestiva.

Quando o Stugil Tablet é prescrito?

Nausea e vomito
Stugil Tablet é usado para tratar ou prevenir náuseas e vômitos que podem ser causados   devido à quimioterapia ou 

distúrbios do sistema digestivo.

Distúrbios da motilidade gástrica

Stugil Tablet também é usado no tratamento de distúrbios de motilidade gástrica que podem incluir esvaziamento retardado ou 

acelerado do estômago.

Sobre o Stugil Tablet

Stugil Tablet, uma parte da coleção de drogas de oponentes da dopamina, mantém a propensão de vomitar e 
enjoo em pessoas com problemas gastrointestinais e também as pessoas que tomam certos medicamentos para 
a doença de Parkinson. O remédio fixa os músculos próximos à passagem do estômago e solta os presentes na 
saída. Esta atividade acelera a morte do alimento que você consome - desde
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seu estômago para o trato digestivo, diminuindo a sensação de mal-estar e desordem, além de evitar vomitar. 
Da mesma forma, pode diminuir ou diminuir a incitação no foco regurgitante de sua mente, o que acabará por 
diminuir o sentimento de enjôo e peso.
Stugil Tablet é um pedaço do conjunto de drogas conhecido como oponentes da dopamina. Pode muito 
bem ser usado para tratar a parte moderada do alimento em seu trato gastrointestinal, principalmente 
relacionada à gastrite ou diabetes. Para indivíduos que sofrem desta condição, Stugil Tablet pode tratar as 
indicações de vômito, doença, inchaço e sensação de saciedade. Além disso, também pode evitar vômitos e 
enjôos relacionados à doença de Parkinson. A receita funciona descarregando seu estômago rapidamente, 
diminuindo o mal-estar. Além disso, diminui ou aumenta a excitação na parte do cérebro chamada de foco 
heaving. As mensagens nervosas provenientes de seu intestino serão sufocadas e o sentimento de enjôo e 
regurgitação será neutralizado.
A porção típica de Stugil Tablet é de 10 mg, que geralmente é tomada 15 a 30 minutos antes do jantar. A maior porção 
que é prescrita para adultos é de 30 mg. A porção adequada ao seu corpo depende do seu peso corporal, dos diferentes 
medicamentos que você está tomando no momento e do seu estado de saúde. Garanta que você tome Stugil Tablet 
apenas na quantia ensinada pelo especialista. No caso de você perder uma porção, você pode levá-la mais tarde. No 
entanto, não tome duas porções juntas para compensar a última que foi perdida. A sobredosagem pode causar 
perplexidade, tonturas, perda muscular ou controlo da paridade ou dificuldade em falar.
Você é solicitado a não tomar Stugil Tablet na chance de ter as seguintes condições: Hipersensibilidade 
ao Stugil Tablet ou a algum outro elemento deste medicamento
Problemas de drenagem ou bloqueio no estômago ou no trato digestivo 
Tumor no órgão pituitário
Doença cardíaca

Dimensões imprecisas de magnésio, potássio ou cálcio no sangue 
Debilitação hepática extrema/moderada
Os efeitos colaterais concebíveis de tomar Stugil Tablet podem ser frouxidão dos intestinos, dor cerebral, dor de cabeça, secura 

da boca ou tormento no peito. Esses efeitos colaterais não são extremamente normais e desaparecem em alguns dias. Se não, 

você pode aconselhar seu especialista. Além destes, você deve procurar tratamento restaurador imediatamente e parar de 

tomar Stugil Tablet no caso de sentir algum dos efeitos colaterais que o acompanham: Inconsistência no batimento cardíaco

Um sentimento de instabilidade ou desmaio

Dificuldade em respirar, inchaço da garganta ou da face 

Inconsistências menstruais

Liberação de leite do peito da aréola 
Inchaço dos seios em homens

Você ainda não tem nenhuma consulta.

Pergunte a um médico (/pergunta/)

Você achou isso útil?
Seu feedback nos ajudará a melhorar o produto

Sim Não
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0 pessoas acharam útil

(https://www.facebook.com/lyflink.in)
(https://plus.google.com/112483408314968322009)

(https://twitter.com/lyflink/)

As informações desta página foram atualizadas pela última vez em 25 de junho de 2019

Informar um erro

Procurando um médico?

Marque uma consulta com os melhores médicos perto de você.

Reserve agora (/search/doutor/)

Isenção de responsabilidade

Fizemos todos os esforços possíveis para garantir que as informações fornecidas aqui sejam precisas, atualizadas e 
completas, no entanto, elas não devem ser tratadas como um substituto para aconselhamento, diagnóstico ou tratamento 
médico profissional. A Lyflink fornece apenas fontes de referência para informações comuns sobre medicamentos e não 
garante. sua precisão ou exaustividade. A ausência de um alerta para qualquer droga ou combinação não deve ser 
considerada como indicação de que a droga ou combinação é segura, eficaz ou apropriada para qualquer paciente. A 
Lyflink não assume qualquer responsabilidade por qualquer aspecto dos cuidados de saúde administrados com o auxílio 
das informações fornecidas acima. Se tiver alguma dúvida sobre a sua medicação, recomendamos vivamente que consulte 
o seu médico, enfermeiro ou profissional de saúde. Veja os T&C detalhadosaqui (/medicine-terms-and-conditions/)
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