
Hem (/hem/) - Medicin (/medicin-sökning/) - Stugil Tablet

Stugil surfplatta

Tillverkare:
Janssen Pharmaceuticals

Komposition:
Cinnarizin, Domperidon

Recept :
Krävs inte

Vilka är interaktionerna för Stugil Tablet?

När du än tar mer än ett läkemedel, eller blandar det med specifika livsmedel eller drycker, riskerar du en 
läkemedelsinteraktion.
Interaktion med sjukdom 
Njursjukdom Måttlig
Stugil Tablet bör användas med uppsikt i händelse av att du upplever försvårat njurarbete. Rimlig 
portionsändring och säkerhetskontroll uppmanas, särskilt om försvagningen är allvarlig. 
Leversjukdom Måttlig
Stugil Tablet bör användas med varning i händelse av att du upplever nedsatt leverkapacitet. Rimlig portion 
modifiering och välbefinnande observation uppmanas, särskilt om svagheten är mild att rikta. För extrema 
funktionshinder rekommenderas inte användning av detta läkemedel.
Tarmstörningar Major
Stugil Tablet bör användas med extra uppmärksamhet hos personer som har äkta tarmproblem som att dö inuti, ett 
hinder eller öppning i magen och matsmältningskanalen. Användning av ett ersättningsläkemedel föranleds i sådana 
fall.
Interaktion med 
alkoholsprit
Interaktion med sprit är oklar. Det är lämpligt att rådgöra med din specialist före användning. 

Interaktion med labbtest

Labb
Data ej tillgänglig.
Interaktion med mat
Näring
Data ej tillgänglig.
Interaktion med medicin
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Tramadol major
Rapportera användningen av Tramadol eller någon annan medicin som har en plats med opioidklass till specialisten. Rimlig 

portionsändring och iakttagande av säkerhet uppmanas i dessa fall.

Ketokonazol Major
Rapportera användningen av Ketokonazol eller någon annan fiende till parasitmedicin till specialisten. Samorganisation av dessa 

läkemedel är inte föreskrivet eftersom risken för biverkningar är stor. Försök att inte sluta använda något läkemedel utan att 

rådfråga din specialist.

Erytromycin Major
Rapportera användningen av Erytromycin till specialisten. Samorganisation av dessa läkemedel föreslås inte eftersom 
risken för biverkningar är exceptionellt stor. Försök att inte sluta använda något recept utan att rådfråga din specialist.

Bromokriptin Måttlig
Rapportera användningen av båda läkemedlen till specialisten. Du kan behöva en portionsförändring om dessa 
läkemedel ska användas tillsammans. Försök att inte sluta använda något läkemedel utan att rådfråga din specialist. 
Cisaprid major
Rapportera användningen av båda läkemedlen till specialisten. Samorganisation av dessa läkemedel är inte föreskrivet 
och användning av ett alternativ rekommenderas. Försök att inte sluta använda något läkemedel utan att rådfråga din 
specialist.

Var är Stugil Tablet godkänd?
Indien

Japan

Vilka är doseringsanvisningarna?

Finns det några missade dosinstruktioner?

Hoppa över den missade dosen och fortsätt med nästa schemalagda dos vid rätt tidpunkt. Dosen ska inte fördubblas i ett försök 

att kompensera för den missade dosen.

Finns det några instruktioner för överdosering?

Kontakta din läkare om du misstänker en överdos. Symtom på överdosering kan innefatta dåsighet, agitation och 
kramper och kan vara vanligare hos spädbarn och barn. Omedelbar medicinsk behandling inklusive magsköljning 
kan krävas i allvarliga fall.

Vilka är ersättningarna för Stugil Tablet?

Nedan är listan över läkemedel som har samma sammansättning, styrka och form som Stugil Tablet, och som därför kan 

användas som ersättning.

Cinirone D tablett
Biochem Pharmaceutical Industries 
Kvert D 15Mg/20Mg Tablett
Kivi Labs Ltd
Cindom 15 Mg/20 Mg Tablett 
Tas Med India Pvt Ltd
Vertidom surfplatta

Geno Pharmaceuticals Ltd 
Synadom 15 Mg/20 Mg Tablett 
Bsp Pharmaceuticals
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CINERAX-D 15MG/20MG TABLETT 
Rax Health Care Pvt Ltd
Spinil D 15 mg/20 mg tablett 

Alchemist Life Science Ltd 

Rhizand 15 mg/20 mg tablettkur 

Quick Pharmaceuticals Domax Cz 

tablett

Mother Remedies
Domfast Cz 15 Mg/20 Mg Tablett 
Swiss Pharma Pvt Ltd
AUGZIN 15MG/20MG TABLETT 
Auriga Labs
Qvert D 15 Mg/20 Mg Tablett 
Pegasus Farmaco India Pvt Ltd 
Trudom 15 Mg/20 Mg Tablett 
Genesis Biotech Inc.
Novadom C surfplatta

Pacific Drugs & Chemicals 
Vertirid D 15 mg/20 mg tablett 
RKG Pharma
CINRON 15MG/20MG TABLETT 
Man Serve Pharma
Stedidom 15 Mg/20 Mg Tablett 
Morepen Laboratories Ltd Cinn D 15 
Mg/20 Mg Tablett Curagen 
Biologiska läkemedel Domitin C 15 
Mg/20 Mg Capsule Navil 
Laboratories Pvt Ltd
Domgil 15 Mg/20 Mg Tablett Kinedex 
Healthcare Pvt Ltd DOMLEY-C 15MG/
20MG TABLETT Zodley 
Pharmaceuticals Pvt Ltd Cinidom 15 
Mg/20 Mg Tablett Eskag Pharma Pvt 
Ltd
Domcin 15 Mg/20 Mg Tablet 
Intel Pharmaceuticals
Cinadew 15Mg/20Mg Tablet 
Dew Drops Lab

Viktiga höjdpunkter i Stugil Tablet

Hur lång är effekten?
Effekten av detta läkemedel varar upp till 6 timmar. 

Vad är början av åtgärden?

Den maximala effekten av detta läkemedel kan observeras inom 30 till 60 minuter efter administrering. Finns 

det några graviditetsvarningar?

Detta läkemedel rekommenderas inte för användning till gravida kvinnor om inte de potentiella fördelarna uppväger riskerna. 

Effekten av detta läkemedel på fostret är inte klart fastställd och därför rekommenderas du att konsultera en läkare innan du 

tar detta läkemedel.

Är det vanebildande?
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Inga vanebildande tendenser rapporterades. 
Finns det några amningsvarningar?
Detta läkemedel rekommenderas inte för användning av ammande mödrar eftersom det finns risk för biverkningar på spädbarnet. Du 

rekommenderas att rådfråga din läkare och överväga de potentiella fördelarna och riskerna innan du konsumerar denna medicin.

Vilka är biverkningarna av Stugil Tablet?

Utöver den avsedda effekten kan Stugil Tablet också orsaka vissa oönskade effekter. I sådana fall måste du omedelbart 
söka läkarvård. Detta är inte en uttömmande lista över biverkningar. Vänligen informera din läkare om du upplever 
några biverkningar av läkemedlet.
Svullnad i ansikte, läppar, ögonlock, tunga, händer och fötter Stor Mindre 
Vanlig Svårighet att andas Stor Vanlig
Hudutslag Måttlig Vanliga Kramper Måttlig Vanlig 
Hjärtrytmrubbningar Stor Sällsynt Avbruten 
menstruationscykel Måttlig Sällsynt Smärta och 
ömhet i brösten Måttlig Mindre Vanlig Muntorrhet 
Måttlig Vanlig

Förlust av libido Måttlig Mindre vanligt 

Bröstliknande tillväxt hos män Måttlig Sällsynt

Vilka är kontraindikationerna för Stugil Tablet?

Allergi
Stugil Tablet rekommenderas inte för användning till personer som har en känd historia av allergi 

mot det. Tumör i hypofysen

Stugil tablett rekommenderas inte för användning till personer med tumör i hypofysen. 
Hjärtsjukdom
Stugil Tablet rekommenderas inte för användning till personer som har en aktiv hjärtsjukdom som kongestiv hjärtsvikt.

När förskrivs Stugil Tablett?
Illamående och kräkningar

Stugil Tablet används för att behandla eller förebygga illamående och kräkningar som kan orsakas på grund av kemoterapi eller 

störningar i matsmältningssystemet.

Gastriska motilitetsstörningar

Stugil Tablet används också vid behandling av magrörlighetsstörningar som kan innefatta försenad eller påskyndad 

tömning av magen.

Om Stugil Tablet
Stugil Tablet, en del av dopaminmotståndarnas insamling av droger, upprätthåller benägenheten att spy och 
illamående hos individer som upplever gastrointestinala problem och dessutom individer som tar vissa mediciner 
mot Parkinsons sjukdom. Medicinen fixerar musklerna nära magpassagen och lossar upp de som finns vid 
utgången. Denna aktivitet påskyndar döden av den näring som du konsumerar - från
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magen till matsmältningskanalen, vilket minskar känslan av illamående och störning, och förhindrar dessutom 
spy. Det kan på samma sätt förvanska eller minska hets i ditt sinnes uppstötande fokus, vilket i slutändan 
kommer att minska känslan av illamående och hävd.
Stugil Tablet är en del av drogen som kallas dopaminmotståndare. Det kan mycket väl användas för att 
behandla den måttliga delen av näring i mag-tarmkanalen, för det mesta i samband med gastrit eller 
diabetes. För individer som upplever detta tillstånd kan Stugil Tablet behandla indikationerna på spy, 
illamående, svullnad och mättnadskänsla. Bortsett från det kan det också förebygga spy och illamående 
som är relaterat till Parkinsons sjukdom. Receptet fungerar genom att tömma magen snabbt, vilket minskar 
illamående. Det minskar eller kvadrerar dessutom upphetsning i den del av storhjärnan som kallas det 
hävande fokus. Nervmeddelandena som kommer från din tarm kommer att kvävas och känslan av 
illamående och uppstötningar motverkas.
Den typiska portionen av Stugil Tablet är 10 mg, som vanligtvis tas 15-30 minuter före dina middagar. Den största 
delen som ordineras för vuxna är 30 mg. Den del som skulle passa din kropp beror på din kroppsvikt, olika 
mediciner som du just nu tar och ditt välbefinnande. Garantera att du tar Stugil Tablet bara i den summan som 
specialisten lärt ut. I händelse av att du missar en portion kan du ta den senare. Ändå, ta inte två portioner 
tillsammans för att kompensera för den tidigare som har missats. Överdosering kan orsaka förvirring, yrsel, 
förlora muskel- eller paritetskontroll eller problem med att prata.
Du uppmanas att inte ta Stugil Tablet om du har de åtföljande tillstånden: Överkänslighet mot 
Stugil Tablet eller någon annan del av detta läkemedel
Dräneringsproblem eller blockering i magen eller i 
matsmältningskanalen Tumör i hypofysen
Hjärtsjuka
Felaktiga dimensioner av magnesium, kalium eller kalcium i 
blodet Extrem/måttlig leversvikt
De tänkbara biverkningarna av att ta Stugil tablett kan vara löshet i tarmen, hjärnsmärta, huvudvärk, muntorrhet 
eller barmplåga. Dessa biverkningar är inte extremt normala och försvinner inom ett par dagar. Om inte kan du 
rådfråga din specialist. Bortsett från dessa bör du omedelbart söka efter återställande övervägande och sluta ta 
Stugil Tablet i händelse av att du upplever någon av de medföljande biverkningarna: Inkonsekvens i hjärtslag

En känsla av ostadighet eller matthet
Andningssvårigheter, svullnad i halsen eller ansiktet. 

Menstruationsinkonsekvenser

Utsläpp av bröstmjölk från vårtgården 
Svullnad av bröst hos killar

Du har ingen konsultation ännu.

Fråga en läkare (/askquestion/)

Tyckte du att det här var användbart?

Din feedback hjälper oss att förbättra produkten

Ja Nej
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0 personer tyckte att det var användbart

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

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

Informationen på denna sida uppdaterades senast den 25 juni 2019

Rapportera ett fel

Letar du efter en läkare?

Boka en tid med de bästa läkarna nära dig.

Boka nu (/search/doktor/)

varning
Vi har gjort alla möjliga ansträngningar för att säkerställa att informationen som tillhandahålls här är korrekt, 
uppdaterad och fullständig, men den bör inte behandlas som en ersättning för professionell medicinsk 
rådgivning, diagnos eller behandling. Lyflink tillhandahåller endast referenskälla för vanlig information om 
läkemedel och garanterar inte. dess noggrannhet eller uttömmande. Frånvaron av ett läkemedel för något 
läkemedel eller kombination därav bör inte antas indikera att läkemedlet eller kombinationen är säker, 
effektiv eller lämplig för en given patient. Lyflink tar inget ansvar för någon aspekt av hälso- och sjukvård som 
administreras med hjälp av informationen ovan. Om du har några tvivel om din medicin rekommenderar vi 
starkt att du rådgör med din läkare, sjuksköterska eller vårdgivare. Se detaljerade T&Chär (/medicin-villkor/)
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