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stugil tablet

Üretici firma :
Janssen İlaç

Kompozisyon :
Sinnarizin, Domperidon

Reçete :
Gerekli değil

Stugil Tablet ile etkileşimler nelerdir?
Hangi noktada birden fazla ilaç alırsanız alın veya belirli yiyecek veya içeceklerle karıştırırsanız, ilaç etkileşimi tehlikesiyle karşı 

karşıya kalırsınız.

Hastalık Böbrek Hastalığı 
ile Etkileşim Orta
Böbrek yetmezliği yaşıyorsanız, Stugil Tablet dikkatli kullanılmalıdır. Makul porsiyon 
modifikasyonu ve güvenlik kontrolü, özellikle güçten düşme ciddi ise tavsiye edilir. Karaciğer 
Hastalığı Orta
Stugil Tablet, karaciğer kapasitesinde bozukluk olması durumunda dikkatli kullanılmalıdır. Makul 
porsiyon değişikliği ve esenlik gözlemi, özellikle zayıflık doğrudan yönlendiriliyorsa, teşvik edilir. 
Aşırı sakatlık için bu ilacın kullanılması önerilmez.
Bağırsak Bozuklukları Majör

Stugil Tablet, iç ölüm, mide ve sindirim kanalında bir engel veya açıklık gibi gerçek bağırsak 
sorunları olan kişilerde olağanüstü bir dikkatle kullanılmalıdır. Bu gibi durumlarda ikame ilaç 
kullanılması istenir.
Alkol Likörü ile 
Etkileşim
İçki ile etkileşim belirsizdir. Kullanmadan önce uzmanınıza danışmanız yerinde olur. 
Laboratuvar Testi ile Etkileşim
laboratuvar

Verilere erişilemiyor.

Gıda ile Etkileşim
beslenme
Verilere erişilemiyor.

Tıp ile Etkileşim
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Tramadol Binbaşı

Tramadol veya Opioid sınıfında yeri olan başka bir ilacın kullanımını uzmana bildirin. Bu durumlarda 
makul kısım değişikliği ve güvenlik gözlemi tavsiye edilir.
ketokonazol majör
Ketokonazol veya parazit ilacının başka bir düşmanının kullanımını uzmana bildirin. Bu ilaçların ortak 
organizasyonu, yan etki tehlikesi yüksek olduğundan reçete edilmez. Uzmanınıza danışmadan herhangi bir ilacın 
kullanımını bırakmamaya çalışın.
Eritromisin Binbaşı
Eritromisin kullanımını uzmana bildirin. Bu ilaçların ortak organizasyonu, yan etki tehlikesi son derece 
yüksek olduğundan önerilmez. Herhangi bir reçetenin kullanımını uzmanınıza danışmadan bırakmamaya 
çalışın.
Bromokriptin Orta
Her iki ilacın da kullanımını uzmana bildirin. Bu ilaçlar birlikte verilecekse, bir porsiyon değişikliği 
gerekebilir. Uzmanınıza danışmadan hiçbir ilaç kullanımını bırakmamaya çalışın. sisaprid majör

Her iki ilacın kullanımını uzmana bildirin. Bu ilaçların ortak organizasyonu reçete edilmez ve bir 
seçeneğin kullanılması önerilir. Uzmanınıza danışmadan hiçbir ilaç kullanımını bırakmamaya çalışın.

Stugil Tablet nerede onaylandı?
Hindistan

Japonya

Dozaj talimatları nelerdir?
Kaçırılan doz talimatları var mı?
Kaçırılan dozu atlayın ve doğru zamanda bir sonraki programlanmış dozla devam edin. Kaçırılan dozu telafi 
etmek için doz ikiye katlanmamalıdır.
Doz aşımı talimatları var mı?
Doz aşımından şüpheleniliyorsa doktorunuzla iletişime geçin. Doz aşımı belirtileri uyuşukluk, ajitasyon ve 
kasılmaları içerebilir ve bebeklerde ve çocuklarda daha yaygın olabilir. Şiddetli vakalarda gastrik lavaj dahil acil 
tıbbi müdahale gerekebilir.

Stugil Tablet'in ikameleri nelerdir?
Aşağıda, Stugil Tablet ile aynı bileşim, güç ve biçime sahip olan ve dolayısıyla onun yerine kullanılabilecek ilaçların 
listesi bulunmaktadır.
Cinirone D Tablet
Biochem Pharmaceutical Industries 
Kvert D 15Mg/20Mg Tablet
Kivi Laboratuvarları Ltd.

Cindom 15 Mg/20 Mg Tablet 
Tas Med India Pvt Ltd
Vertidom Tablet
Geno Pharmaceuticals Ltd 
Synadom 15 Mg/20 Mg 
Tablet Bsp İlaç
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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 Kür Hızlı 
İlaç Domax Cz Tablet
anne ilaçları
Domfast Cz 15 Mg/20 Mg Tablet 
Swiss Pharma Pvt Ltd
AUGZIN 15MG/20MG TABLET Auriga 

Laboratuvarları

Qvert D 15 Mg/20 Mg Tablet 
Pegasus Farmaco Hindistan Pvt 
Ltd Trudom 15 Mg/20 Mg Tablet 
Genesis Biotech Inc
Novadom C Tablet
Pacific Drugs & Chemicals 
Vertirid D 15 Mg/20 Mg Tablet 
RKG Pharma
CINRON 15MG/20MG TABLET 
Adam Hizmet İlaç
Stedidom 15 Mg/20 Mg Tablet 
Morepen Laboratories Ltd Cinn D 
15 Mg/20 Mg Tablet Curagen 
Biyolojik İlaçlar Domitin C 15 Mg/
20 Mg Kapsül Navil Laboratories 
Pvt Ltd
Domgil 15 Mg/20 Mg Tablet Kinedex 
Healthcare Pvt Ltd DOMLEY-C 15MG/
20MG TABLET Zodley 
Pharmaceuticals Pvt Ltd Cinidom 15 
Mg/20 Mg Tablet Eskag Pharma Pvt 
Ltd
Domcin 15 Mg/20 Mg 
Tablet Intel İlaçları
Cinadew 15Mg/20Mg Tablet Çiğ 

Damlaları Laboratuvarı

Stugil Tablet'in önemli özellikleri

Etki süresi ne kadardır?
Bu ilacın etkisi 6 saate kadar sürer. 
Eylemin başlangıcı nedir?
Bu ilacın zirve etkisi, uygulamadan 30 ila 60 dakika sonra gözlemlenebilir. 
Hamilelik uyarıları var mı?
Bu ilacın, potansiyel faydaları içerdiği risklerden daha ağır basmadığı sürece hamile kadınlarda kullanılması önerilmez. 
Bu ilacın fetüs üzerindeki etkisi net olarak belirlenmemiştir ve bu nedenle bu ilacı almadan önce bir doktora danışmanız 
tavsiye edilir.
Alışkanlık mı oluşturuyor?
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Alışkanlık oluşturma eğilimi 
bildirilmemiştir. Emzirme uyarıları var mı?
Bu ilacın bebek üzerinde yan etki riski olduğundan emziren annelerin kullanması önerilmez. Bu ilacı tüketmeden 
önce doktorlarınıza danışmanız ve potansiyel yarar ve risklerini göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir.

Stugil Tablet yan etkileri nelerdir?
Stugil Tablet, amaçlanan etkisinin yanı sıra bazı istenmeyen etkilere de neden olabilir. Bu gibi durumlarda derhal tıbbi 
yardım almalısınız. Bu, yan etkilerin kapsamlı bir listesi değildir. İlaca karşı herhangi bir olumsuz reaksiyon yaşarsanız 
lütfen doktorunuzu bilgilendirin.
Yüz, dudaklar, göz kapakları, dil, eller ve ayaklarda şişme Majör Daha Az Yaygın 
Nefes almada zorluk Majör Yaygın
Deri döküntüsü Orta Yaygın Konvülsiyonlar Orta 
Yaygın Kalp ritmi bozuklukları Majör Nadir Menstrüel 
siklusta düzensizlik Orta Derecede Seyrek Meme ağrısı 
ve hassasiyeti Orta Daha Az Yaygın Ağız kuruluğu Orta 
Yaygın

Libido kaybı Orta Daha az Yaygın Erkeklerde 
meme benzeri büyüme Orta Seyrek

Stugil Tablet'in kontrendikasyonları nelerdir?

Alerji
Stugil Tablet, bilinen bir alerji öyküsü olan kişilerde kullanılması önerilmez. 
Hipofiz bezi tümörü
Stugil Tablet, hipofiz bezi tümörü olan kişilerde kullanılması önerilmez. Kalp 
hastalıkları
Stugil Tablet, Konjestif Kalp Yetmezliği gibi aktif kalp hastalığı olan kişilerde kullanılması tavsiye edilmez.

Stugil Tablet ne zaman reçete edilir?

Mide bulantısı ve kusma

Stugil Tablet, kemoterapi veya sindirim sistemi bozukluğundan kaynaklanabilecek bulantı ve kusmayı tedavi etmek veya 

önlemek için kullanılır.

Mide motilite bozuklukları
Stugil Tablet ayrıca midenin gecikmeli veya hızlı boşalmasını içerebilen mide motilite bozukluklarının 
tedavisinde de kullanılır.

Stugil Tablet Hakkında

Dopamin karşıtlarının uyuşturucu toplayıcılarının bir parçası olan Stugil Tablet, mide-bağırsak 
sorunları yaşayan kişilerde ve ayrıca Parkinson hastalığı için belirli ilaçları kullanan kişilerde kusma ve 
mide bulantısı eğilimini koruyor. İlaç, midenin geçişine yakın olan kasları sabitler ve çıkışta bulunanları 
gevşetir. Bu aktivite, tükettiğiniz besinlerin ölümünü hızlandırır -
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midenizi sindirim sisteminize iter, mide bulantısı ve rahatsızlık hissini azaltır, ayrıca kusmayı önler. Aynı şekilde, 
sonunda mide bulantısı ve mide bulantısı hissini azaltacak olan, zihninizin kusmaya neden olan odağındaki 
kışkırtmayı ortadan kaldırabilir veya azaltabilir.
Stugil Tablet, dopamin karşıtları olarak bilinen ilaç grubunun bir parçasıdır. Çoğu zaman gastrit veya 
diyabet ile bağlantılı olan gastrointestinal sisteminizdeki orta düzeyde besin maddesini tedavi etmek 
için çok iyi kullanılabilir. Bu durumu yaşayan bireyler için Stugil Tablet kusma, hastalık, şişlik ve tokluk 
hissi belirtilerini tedavi edebilir. Bunun dışında Parkinson hastalığına bağlı kusma ve mide bulantısını 
da önleyebilir. Reçete midenizi hızla boşaltarak, mide bulantısını azaltarak çalışır. Ek olarak, 
serebrumun kabarma odağı adı verilen parçasındaki tahriki azaltır veya kareler. Bağırsaklarınızdan 
kaynaklanan sinir mesajları boğulacak ve mide bulantısı ve yetersizlik hissi önlenecektir.

Stugil Tablet'in tipik kısmı, genellikle akşam yemeğinden 15-30 dakika önce alınan 10 mg'dır. Yetişkinler için 
reçete edilen en büyük kısım 30 mg'dır. Vücudunuza uygun olan kısım, vücut ağırlığınıza, şu anda aldığınız 
farklı ilaçlara ve sağlık durumunuza bağlıdır. Stugil Tablet'i uzmanın öğrettiği şekilde tam olarak bu miktarda 
aldığınızdan emin olun. Bir kısmı kaçırırsanız, daha sonra alabilirsiniz. Yine de, geçmişte kaçırılanı telafi 
etmek için iki porsiyonu birlikte almayın. Doz aşımı şaşkınlığa, baş dönmesine, kas veya parite kontrolünü 
kaybetmeye veya konuşmada sorunlara neden olabilir.
Aşağıdaki koşullara sahipseniz, Stugil Tablet'i almamanız istenir: Stugil Tablet'e veya bu ilacın 
başka bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık.
Midenizde veya sindirim sisteminde drenaj sorunları veya tıkanıklık 
Hipofiz organında tümör
kalp hastalığı
Kandaki magnezyum, potasyum veya kalsiyumun yanlış boyutları Aşırı/orta 
derecede karaciğer güçlenmesi
Stugil Tablet almanın olası yan etkileri, bağırsaklarda gevşeme, beyin ağrısı, baş ağrısı, ağız kuruluğu 
veya göğüs ağrısı olabilir. Bu yan etkiler son derece normal değildir ve birkaç gün içinde geçer. Değilse, 
uzmanınıza danışabilirsiniz. Bunların yanı sıra, derhal onarıcı düşünceye bakmalı ve eşlik eden yan 
etkilerden herhangi birini yaşarsanız, Stugil Tablet almayı bırakmalısınız: Kalp atışlarında tutarsızlık

Kararsızlık veya baygınlık hissi
Nefes almada zorluk, boğazda veya yüzde şişme 
Adet düzensizlikleri
Areoladan göğüs sütünün salınması 
Erkeklerde göğüslerin şişmesi

Henüz herhangi bir danışmanlığınız yok.

Bir doktora sorun (/sorgu/)

Bunu faydalı buldunuz mu?
Geri bildiriminiz ürünü geliştirmemize yardımcı olacak

Evet Numara
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0 kişi faydalı buldu

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

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

Bu sayfadaki bilgiler en son 25 Haz 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Hata bildir

Doktor mu Arıyorsunuz?

Yakınınızdaki en iyi doktorlardan randevu alın.

Şimdi Yer Ayırtın (/search/doctor/)

sorumluluk reddi

Burada sağlanan bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olmasını sağlamak için mümkün olan tüm çabayı 
gösterdik, ancak bunlar profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavinin yerini almamalıdır. Lyflink, 
yalnızca ilaçlarla ilgili genel bilgiler için referans kaynağı sağlar ve garanti etmez. doğruluğu veya 
kapsamlılığı. Herhangi bir ilaç veya bunların kombinasyonu için herhangi bir uyarının olmaması, ilacın 
veya kombinasyonun herhangi bir hasta için güvenli, etkili veya uygun olduğunu gösterdiği 
varsayılmamalıdır. Lyflink, yukarıda verilen bilgiler yardımıyla uygulanan sağlık hizmetlerinin herhangi 
bir yönü için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlacınız hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, 
doktorunuza, hemşirenize veya sağlık uzmanınıza danışmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Ayrıntılı Şart ve 
Koşulları görünburada (/medicine-şartlar-ve-koşullar/)
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