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Tableta Stugil

Producator:
Janssen Pharmaceuticals

Compozitie:
Cinarizină, domperidonă

Reteta medicala :

Nu este necesar

Care sunt interacțiunile pentru Stugil Tablet?

În orice moment luați mai mult de un medicament sau îl amestecați cu anumite alimente sau băuturi, sunteți în pericol de interacțiune 

medicamentoasă.

Interacțiune cu boala 
Boala renală moderată
Stugil Tablet ar trebui să fie utilizat cu alertă în cazul în care vă confruntați cu funcția renală împiedicată. Se 
recomandă modificarea unei porțiuni rezonabile și verificarea securității, mai ales dacă debilitarea este gravă. 
Boală hepatică moderată
Stugil Tablet ar trebui să fie utilizat cu alertă în cazul în care vă confruntați cu capacitatea hepatică afectată. Se recomandă 

modificarea porțiunii rezonabile și observarea bunăstării, mai ales dacă slăbiciunea este ușor de direcționat. Pentru 

dizabilități extreme, utilizarea acestui medicament nu este recomandată.

Tulburări intestinale majore

Stugil Tablet ar trebui să fie utilizat cu o alertă extraordinară la persoanele care au probleme intestinale reale, cum ar fi moartea în 

interior, un obstacol sau o deschidere a stomacului și a tractului digestiv. Utilizarea unui medicament substitutiv este solicitată în 

astfel de cazuri.

Interacțiunea cu băuturile 

alcoolice

Interacțiunea cu lichiorul este obscure. Este potrivit să vă sfătuiți specialistul înainte de utilizare. 

Interacțiunea cu Testul de laborator

laborator

Datele nu sunt accesibile.

Interacțiunea cu alimentele

Hrănire
Datele nu sunt accesibile.

Interacțiunea cu medicina
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tramadol major
Raportați medicului specialist utilizarea Tramadol sau a altui medicament care are loc cu clasa opioide. În aceste cazuri se 

recomandă modificarea unei porțiuni rezonabile și respectarea securității.

Ketoconazol major
Raportați medicului specialist utilizarea Ketoconazolului sau a unui alt inamic al medicinei parazitare. Co-organizarea acestor 

medicamente nu este prescrisă, deoarece pericolul de reacții adverse este mare. Încercați să nu încetați utilizarea oricărui 

medicament fără a vă sfătui specialistul.

Eritromicină majoră
Raportați utilizarea eritromicinei la specialist. Co-organizarea acestor medicamente nu este sugerată, deoarece 
pericolul reacțiilor adverse este excepțional de mare. Încercați să nu opriți utilizarea oricărei rețete fără a vă sfătui 
specialistul.
Bromocriptină moderată
Raportați medicului specialist utilizarea ambelor medicamente. Este posibil să aveți nevoie de o modificare a porțiunii dacă aceste 

medicamente trebuie administrate împreună. Încercați să nu încetați utilizarea oricărui medicament fără a vă sfătui specialistul. 

Cisapride maior

Raportați medicului specialist utilizarea ambelor medicamente. Co-organizarea acestor medicamente nu este prescrisă 
și se recomandă utilizarea unei opțiuni. Încercați să nu încetați utilizarea oricărui medicament fără a vă sfătui 
specialistul.

Unde este aprobată tableta Stugil?

India
Japonia

Care sunt instrucțiunile de dozare?

Există instrucțiuni privind dozele uitate?
Sări peste doza omisă și reluați cu următoarea doză programată la momentul potrivit. Doza nu trebuie dublată în 
încercarea de a compensa doza omisă.
Există instrucțiuni pentru supradozaj?
Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă se suspectează un supradozaj. Simptomele supradozajului pot include 

somnolență, agitație și convulsii și pot fi mai răspândite la sugari și copii. În cazuri severe, poate fi necesară asistență 

medicală imediată, inclusiv lavaj gastric.

Care sunt înlocuitorii tabletei Stugil?
Mai jos este lista de medicamente, care au aceeași compoziție, putere și formă ca Stugil Tablet și, prin urmare, pot fi 
utilizate ca înlocuitor.
Cinirone D Tablet
Biochem Pharmaceutical Industries 

Kvert D comprimat 15Mg/20Mg

Kivi Labs Ltd
Cindom 15 Mg/20 Mg Tablet 
Tas Med India Pvt Ltd
Tableta Vertidom

Geno Pharmaceuticals Ltd 
Synadom 15 Mg/20 Mg Tablet 
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 
Cure Quick Pharmaceuticals 
Domax Cz Tablet
Remedii Mamei
Domfast Cz 15 Mg/20 Mg Tablet 
Swiss Pharma Pvt Ltd
AUGZIN 15MG/20MG TABLET 
Auriga Labs
Qvert D 15 mg/20 mg comprimat 

Pegasus Farmaco India Pvt Ltd 

Trudom 15 mg/20 mg comprimat 

Genesis Biotech Inc

Tableta Novadom C

Pacific Drugs & Chemicals 
Vertirid D 15 mg/20 mg 
comprimat RKG Pharma
CINRON 15MG/20MG TABLET 
Man Serve Pharma
Stedidom 15 Mg/20 Mg Comprimat 

Morepen Laboratories Ltd Cinn D 15 Mg/

20 Mg Comprimat Curagen Biological 

Pharmaceuticals Domitin C 15 Mg/20 Mg 

Capsula Navil Laboratories Pvt Ltd

Domgil 15 mg/20 mg comprimat Kinedex 

Healthcare Pvt Ltd DOMLEY-C 15 mg/20 

mg comprimat Zodley Pharmaceuticals 

Pvt Ltd Cinidom 15 mg/20 mg comprimat 

Eskag Pharma Pvt Ltd

Domcin 15 mg/20 mg comprimat 

Intel Pharmaceuticals

Cinadew 15Mg/20Mg Tableta 

Picături de rouă Lab

Principalele aspecte ale tabletei Stugil

Cât de lungă este durata efectului?
Efectul acestui medicament durează până la 6 ore. 

Care este debutul acțiunii?

Efectul maxim al acestui medicament poate fi observat în decurs de 30 până la 60 de minute de la 

administrare. Există avertismente de sarcină?

Acest medicament nu este recomandat pentru utilizare la femeile gravide decât dacă beneficiile potențiale depășesc riscurile implicate. 

Efectul acestui medicament asupra fătului nu este clar stabilit și, prin urmare, vă recomandăm să consultați un medic înainte de a lua 

acest medicament.

Se formează obișnuință?
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Nu au fost raportate tendințe de formare a 

obiceiurilor. Există avertismente privind alăptarea?

Acest medicament nu este recomandat pentru utilizare de către mamele care alăptează, deoarece există riscul de reacții adverse asupra 

sugarului. Vă sfătuiți să vă consultați medicii și să luați în considerare potențialele beneficii și riscuri înainte de a consuma acest medicament.

Care sunt efectele secundare ale Stugil Tablet?

În plus față de efectul dorit, Stugil Tablet poate provoca și unele efecte nedorite. În astfel de cazuri, trebuie să solicitați imediat 

asistență medicală. Aceasta nu este o listă exhaustivă de efecte secundare. Vă rugăm să vă informați medicul dacă aveți vreo 

reacție adversă la medicament.

Umflarea feței, buzelor, pleoapelor, limbii, mâinilor și picioarelor Major Mai puțin 

frecvente Dificultate la respirație Major Frecvente

Erupție cutanată Moderat Frecvente Convulsii Moderat 

Frecvent Tulburări ale ritmului cardiac Major Rare 

Întreruperea ciclului menstrual Moderat Rar Durere și 

sensibilitate la sâni Moderat Mai puțin frecvente Uscăciunea 

gurii Moderat Frecvente

Pierderea libidoului Moderat Mai puțin frecvent Creștere 

asemănătoare sânilor la bărbați Moderat Rar

Care sunt contraindicațiile Stugil Tablet?
Alergie
Stugil Tablet nu este recomandat pentru utilizare persoanelor cu antecedente cunoscute de alergie la acesta. 

Tumora a glandei pituitare

Stugil Tablet nu este recomandat pentru utilizare la persoanele cu tumoră a glandei pituitare. Boli 

de inimă

Stugil Tablet nu este recomandat pentru utilizare la persoanele care au o boală cardiacă activă, cum ar fi insuficiența cardiacă congestivă.

Când se prescrie Stugil Tablet?

Greață și vărsături
Stugil Tablet este utilizat pentru a trata sau a preveni greața și vărsăturile care pot fi cauzate de chimioterapie sau de tulburări 

ale sistemului digestiv.

Tulburări de motilitate gastrică

Stugil Tablet este, de asemenea, utilizat în tratamentul tulburărilor de motilitate gastrică, care pot include golirea întârziată sau 

grăbită a stomacului.

Despre tableta Stugil

Tableta Stugil, o parte din adunarea de droguri de către oponenții dopaminei, menține tendința de a vărsa și a stării de 
greață la persoanele care se confruntă cu probleme gastro-intestinale și, în plus, la persoanele care iau anumite 
medicamente pentru boala Parkinson. Medicamentul fixează mușchii aproape de trecerea stomacului și îi slăbește pe cei 
prezenți la ieșire. Această activitate accelerează moartea hranei din care consumați

https://www.lyflink.com/medicine/87443-stugil-tablet/ 4/6



19.04.22, ora 10:08 Tableta Stugil | Lfylink

stomacul la tractul digestiv, diminuând senzația de greață și tulburare, prevenind în plus vărsarea. De asemenea, poate 
reduce sau reduce incitarea în concentrarea regurgitatoare a minții tale, ceea ce va scădea în cele din urmă 
sentimentul de stări de greață și de agitație.
Tableta Stugil este o parte din ansamblul medicamentului cunoscut sub numele de oponenți ai dopaminei. Poate 
fi folosit foarte bine pentru tratarea secțiunii moderate de întreținere a tractului gastrointestinal, în cea mai mare 
parte legată de gastrită sau diabet. Pentru persoanele care se confruntă cu această afecțiune, Stugil Tablet poate 
trata indicațiile de vărsare, boală, umflare și senzație de sațietate. În afară de asta, poate preveni, de asemenea, 
vărsarea și greața care sunt legate de boala Parkinson. Rețeta funcționează prin descărcarea rapidă a stomacului, 
scăzând starea de greață. În plus, reduce sau plasează incitarea în porțiunea creierului numită focar de ridicare. 
Mesajele nervoase care provin din intestine vor fi înăbușite, iar sentimentul de greață și regurgitare este 
contracarat.
Porțiunea tipică de Stugil Tablet este de 10 mg, care se ia de obicei cu 15-30 de minute înainte de cină. Cea mai mare porție care 

este prescrisă pentru adulți este de 30 mg. Porțiunea care s-ar potrivi corpului tău depinde de greutatea corporală, de diferitele 

medicamente pe care le iei în acest moment și de starea ta de bunăstare. Garantați că luați Stugil Tablet doar în acea sumă, așa 

cum a fost predat de specialist. În cazul în care omiteți o porție, o puteți lua mai târziu. Cu toate acestea, nu luați două porții 

împreună pentru a compensa cea trecută care a fost ratată. Supradozajul poate provoca nedumerire, amețeli, pierderea 

controlului muscular sau al parității sau probleme în vorbire.

Vi se cere să nu luați Stugil Tablet în cazul în care aveți afecțiunile însoțitoare: o hipersensibilitate la 
Stugil Tablet sau la un alt element al acestui medicament
Probleme de drenaj sau blocaj în stomac sau în tractul digestiv 
Tumora în organul pituitar
Boală de inimă
Dimensiuni inexacte ale magneziului, potasiului sau calciului în sânge 
Debilitare hepatică extremă/moderată
Efectele secundare imaginabile ale administrarii Stugil Tablet pot fi slăbirea intestinelor, dureri cerebrale, dureri de cap, 
uscăciune a gurii sau chinuri la sân. Aceste efecte secundare nu sunt extrem de normale și dispar în câteva zile. Dacă nu, 
vă puteți sfătui specialistul. În afară de acestea, ar trebui să căutați imediat o considerație reparatorie și să renunțați să 
luați Stugil Tablet în cazul în care aveți oricare dintre reacțiile adverse însoțitoare: Incoerență în bătăile inimii

Un sentiment de instabilitate sau leșin
Tulburări de respirație, umflare a gâtului sau a feței 
Inconsecvențe menstruale
Eliberarea de lapte de sân din areolă 
Umflarea sânilor la bărbați

Nu aveți încă nicio consultație.

Întrebați un medic (/intrebare/)

Ți s-a părut de ajutor?
Feedbackul dumneavoastră ne va ajuta să îmbunătățim produsul

da Nu
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0 persoane l-au considerat util

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

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

Informațiile de pe această pagină au fost actualizate ultima dată pe 25 iunie 2019

Raportați o eroare

Cauți un medic?

Rezervă o întâlnire cu cei mai buni medici din apropiere.

Rezervați acum (/căutare/medic/)

Disclaimer

Am depus toate eforturile posibile pentru a ne asigura că informațiile furnizate aici sunt exacte, actualizate și complete, cu 
toate acestea, nu trebuie tratate ca un substitut pentru sfatul, diagnosticul sau tratamentul medical profesional. Lyflink 
oferă doar sursă de referință pentru informații comune despre medicamente și nu garantează. acuratețea sau 
exhaustivitatea acesteia. Absența unei așteptări pentru orice medicament sau combinație a acestora nu trebuie presupusă 
că indică faptul că medicamentul sau combinația este sigură, eficientă sau adecvată pentru un anumit pacient. Lyflink nu 
își asumă nicio responsabilitate pentru niciun aspect al asistenței medicale administrat cu ajutorul informațiilor furnizate 
mai sus. Dacă aveți îndoieli cu privire la medicamentele dumneavoastră, vă recomandăm insistent să vă consultați cu 
medicul dumneavoastră, asistenta medicală sau furnizorul de asistență medicală. Vezi T&C detaliateaici (/termeni-și-
condiții-medicament/)
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