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Таблетка Stugil

Производител:

Janssen Pharmaceuticals

Състав:
Цинаризин, Домперидон

рецепта:
Не е задължително

Какви са взаимодействията за Stugil Tablet?

В който и момент да приемате повече от едно лекарство или да го смесвате с определени храни или напитки, вие сте застрашени от лекарствено 

взаимодействие.

Взаимодействие със заболяване 

Бъбречно заболяване Умерено

Stugil Tablet трябва да се използва с повишено внимание, в случай че имате затруднена бъбречна работа. Препоръчва се 

разумна модификация на порциите и проверка на сигурността, особено ако изтощението е сериозно. Умерено 

чернодробно заболяване

Stugil Tablet трябва да се използва с повишено внимание, в случай че имате затруднен капацитет на черния дроб. 

Препоръчва се разумна промяна на порциите и наблюдение на благосъстоянието, особено ако слабостта е нежна за 

насочване. При тежки увреждания употребата на това лекарство не се препоръчва.

Сериозни чревни разстройства

Stugil Tablet трябва да се използва с изключителна бдителност при хора, които имат истински чревни проблеми като умиране 

отвътре, препятствие или отвор на стомаха и храносмилателния тракт. В такива случаи е необходимо да се използва заместител на 

лекарството.

Взаимодействие с алкохол 

ликьор

Взаимодействието с алкохол е неясно. Уместно е да се консултирате със специалист преди употреба. 

Взаимодействие с лабораторен тест

лаборатория

Данните не са достъпни.

Взаимодействие с храната

Подхранване

Данните не са достъпни.

Взаимодействие с медицината
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Трамадол Майор

Докладвайте на специалиста употребата на Трамадол или някое друго лекарство, което има място с опиоиден клас. В тези случаи се 

препоръчва разумна модификация на порциите и спазване на сигурността.

Кетоконазол майор
Докладвайте на специалиста употребата на кетоконазол или друг враг на лекарството за паразити. Съвместната организация на тези лекарства не се 

предписва, тъй като опасността от странични ефекти е висока. Опитайте се да не спирате употребата на което и да е лекарство, без да се 

консултирате със специалист.

Еритромицин майор

Докладвайте употребата на Еритромицин на специалист. Съвместната организация на тези лекарства не се препоръчва, тъй като опасността от 

странични ефекти е изключително висока. Опитайте се да не спирате употребата на каквато и да е рецепта, без да се консултирате със 

специалист.

Бромокриптин Умерен
Докладвайте на специалиста употребата на двете лекарства. Може да се наложи промяна на порцията, ако тези лекарства трябва да се 

прилагат заедно. Опитайте се да не спирате употребата на което и да е лекарство, без да се консултирате с вашия специалист. Цизаприд 

майор

Докладвайте на специалиста употребата на двете лекарства. Съвместната организация на тези лекарства не се предписва и се 

препоръчва използването на опция. Опитайте се да не спирате употребата на което и да е лекарство, без да се консултирате с вашия 

специалист.

Къде е одобрен Stugil Tablet?
Индия

Япония

Какви са инструкциите за дозиране?

Има ли инструкции за пропусната доза?

Пропуснете пропуснатата доза и продължете със следващата планирана доза в точното време. Дозата не трябва да се удвоява в 

опит да се компенсира пропуснатата доза.

Има ли инструкции за предозиране?

Свържете се с Вашия лекар, ако се подозира предозиране. Симптомите на предозиране могат да включват сънливост, възбуда и 

конвулсии и може да са по-разпространени при кърмачета и деца. В тежки случаи може да се наложи незабавна медицинска помощ, 

включително стомашна промивка.

Какви са заместителите на Stugil Tablet?

По-долу е даден списъкът с лекарства, които имат същия състав, сила и форма като Stugil Tablet и следователно могат да се използват като 

негов заместител.

Cinirone D таблетка

Biochem Pharmaceutical Industries 

Kvert D 15Mg/20Mg таблетка

Киви Лабс ООД

Cindom 15 Mg/20 Mg таблетка 

Tas Med India Pvt Ltd

Вертидом таблетка

Geno Pharmaceuticals Ltd 

Synadom 15 Mg/20 Mg таблетка 

Bsp Pharmaceuticals

https://www.lyflink.com/medicine/87443-stugil-tablet/ 2/6



19.04.22, 10:08 ч Stugil таблетка | Lfylink

CINERAX-D 15MG/20MG ТАБЛЕТКА 
Rax Health Care Pvt Ltd
Spinil D 15 Mg/20 Mg таблетка 

Alchemist Life Science Ltd 

Rhizand 15 Mg/20 Mg таблетка 

Cure Quick Pharmaceuticals 

Domax Cz таблетка

Средства за майката

Domfast Cz 15 Mg/20 Mg таблетки 
Swiss Pharma Pvt Ltd
AUGZIN 15MG/20MG ТАБЛЕТКИ 
Auriga Labs
Qvert D 15 Mg/20 Mg таблетка 

Pegasus Farmaco India Pvt Ltd 

Trudom 15 Mg/20 Mg таблетка 

Genesis Biotech Inc

Novadom C таблетка

Pacific Drugs & Chemicals 
Vertirid D 15 Mg/20 Mg таблетка 
RKG Pharma
CINRON 15MG/20MG ТАБЛЕТКА 
Man Serve Pharma
Stedidom 15 Mg/20 Mg таблетка 
Morepen Laboratories Ltd Cinn D 15 
Mg/20 Mg таблетка Curagen 
Biological Pharmaceuticals Домитин C 
15 Mg/20 Mg капсула Navil 
Laboratories Pvt Ltd
Domgil 15 Mg/20 Mg таблетка Kinedex 
Healthcare Pvt Ltd DOMLEY-C 15 mg/20 
mg ТАБЛЕТКА Zodley Pharmaceuticals 
Pvt Ltd Cinidom 15 Mg/20 Mg таблетка 
Eskag Pharma Pvt Ltd

Domcin 15 Mg/20 Mg таблетка 

Intel Pharmaceuticals

Cinadew 15Mg/20Mg таблетки 

Dew Drops Lab

Основни акценти на Stugil Tablet

Колко време е продължителността на ефекта?

Ефектът на това лекарство продължава до 6 часа. Какво 

е началото на действието?

Максималният ефект на това лекарство може да се наблюдава в рамките на 30 до 60 минути след приложението. Има 

ли някакви предупреждения за бременност?

Това лекарство не се препоръчва за употреба при бременни жени, освен ако потенциалните ползи надвишават рисковете. 

Ефектът на това лекарство върху плода не е ясно установен и затова се препоръчва да се консултирате с лекар, преди да 

приемете това лекарство.

Формира ли се навик?
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Не са докладвани тенденции за формиране на навик. 

Има ли някакви предупреждения за кърмене?

Това лекарство не се препоръчва за употреба от кърмещи майки, тъй като съществува риск от странични ефекти върху бебето. 

Препоръчително е да се консултирате с Вашия лекар и да прецените потенциалните ползи и рискове, преди да използвате това 

лекарство.

Какви са страничните ефекти на Stugil Tablet?

В допълнение към предвидения ефект, Stugil Tablet може да причини и някои нежелани реакции. В такива случаи трябва незабавно да 

потърсите медицинска помощ. Това не е изчерпателен списък на страничните ефекти. Моля, информирайте Вашия лекар, ако получите 

някаква нежелана реакция към лекарството.

Подуване на лицето, устните, клепачите, езика, ръцете и краката Основно По-рядко 

Затруднено дишане Основно Чести

Кожен обрив Умерено Чести Конвулсии Умерени Чести 

Нарушения на сърдечния ритъм Значителни Редки 

Нарушен менструален цикъл Умерено Редки Болка и 

чувствителност в гърдите Умерени По-рядко Сухота в 

устата Умерено Чести

Загуба на либидо Умерено По-рядко Ръст на 

гърдите при мъжете Умерено Рядко

Какви са противопоказанията на Stugil Tablet?

алергия

Stugil Tablet не се препоръчва за употреба при хора с известна анамнеза за алергия към нея. Тумор на 

хипофизната жлеза

Stugil Tablet не се препоръчва за употреба при хора с тумор на хипофизната жлеза. Сърдечни 

заболявания

Stugil Tablet не се препоръчва за употреба при хора с активно сърдечно заболяване като застойна сърдечна недостатъчност.

Кога се предписва Stugil Tablet?

Гадене и повръщане

Stugil Tablet се използва за лечение или предотвратяване на гадене и повръщане, които могат да бъдат причинени от химиотерапия или нарушение 

на храносмилателната система.

Нарушения на стомашната подвижност

Stugil Tablet се използва също за лечение на нарушения на стомашната подвижност, които могат да включват забавено или ускорено 

изпразване на стомаха.

Относно Stugil Tablet

Stugil Tablet, част от противниците на допамина, събиращи лекарства, поддържа склонността към бълване и 
гадене при хора, изпитващи стомашно-чревни проблеми, и освен това при лицата, които приемат определени 
лекарства за болестта на Паркинсон. Лекарството фиксира мускулите близо до пасажа на стомаха и разхлабва 
присъстващите на изхода. Тази дейност ускорява смъртта на храната, от която консумирате
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стомахът ви към храносмилателния тракт, намалявайки усещането за гадене и разстройство, като допълнително предотвратява 

бълването. По същия начин може да квадратури или да намали подбуждането в регургитиращия фокус на ума ви, което в крайна 

сметка ще намали усещането за гадене и надигане.

Stugil Tablet е част от лекарството, известно като противници на допамина. Много добре може да се използва за 
лечение на умерена част от храната във вашия стомашно-чревен тракт, в по-голямата си част свързана с гастрит 
или диабет. За лица, които изпитват това състояние, Stugil Tablet може да лекува индикациите за бълване, 
гадене, подуване и чувство на пълнота. Освен това, той може също така да предотврати бълването и гадене, 
които са свързани с болестта на Паркинсон. Рецептата действа, като изпуска стомаха ви бързо, намалявайки 
гадене. Освен това намалява или квадратира възбуждането в частта от главния мозък, наречена фокус на 
издигане. Нервните съобщения, идващи от червата ви, ще бъдат задушени и усещането за гадене и повръщане 
ще бъде противодействано.
Типичната порция Stugil Tablet е 10 mg, която обикновено се приема 15-30 минути преди вашата вечеря. Най-голямата доза, която се 

предписва за възрастни е 30 mg. Частта, която би подхождала на тялото ви, зависи от телесното ви тегло, различните лекарства, които 

приемате в момента, и състоянието на вашето благополучие. Гаранция, че приемате Stugil Tablet само в тази сума, както е препоръчано 

от специалиста. В случай, че пропуснете порция, можете да я вземете по-късно. Независимо от това, не вземайте две порции заедно, за 

да компенсирате предишната, която е била пропусната. Предозирането може да причини недоумение, виене на свят, загуба на мускулен 

или паритетен контрол или проблеми при говоренето.

Вие сте подканени да не приемате Stugil Tablet, ако имате съпътстващи състояния: 
Свръхчувствителност към Stugil Tablet или някакъв друг елемент от това лекарство
Проблеми с дренажа или запушване в стомаха или в храносмилателния тракт 

Тумор в хипофизния орган

Сърдечна болест

Неточни размери на магнезий, калий или калций в кръвта Екстремно/

умерено отслабване на черния дроб

Възможните странични ефекти от приема на Stugil Tablet могат да бъдат разхлабване на червата, мозъчна болка, главоболие, 

сухота в устата или болка в гърдите. Тези странични ефекти не са изключително нормални и изчезват след няколко дни. Ако не, 

можете да посъветвате вашия специалист. Освен тези, трябва незабавно да потърсите възстановяващо обмисляне и да спрете 

приема на Stugil Tablet, в случай че получите някоя от съпътстващите нежелани реакции: Непостоянство в сърдечния ритъм

Усещане за нестабилност или припадък

Проблеми с дишането, подуване на гърлото или лицето 

Менструални несъответствия

Отделяне на мляко от пазвата от ареолата. 

Подуване на гърдите при момчета

Все още нямате консултация.

Попитайте лекар (/задайте въпрос/)

Намерихте ли това за полезно?

Вашите отзиви ще ни помогнат да подобрим продукта

да Не
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0 души го намериха за полезно

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

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

Информацията на тази страница е актуализирана последно на 25 юни 2019 г

Подайте сигнал за грешка

Търсите лекар?

Запазете час при най-добрите лекари близо до вас.

Резервирайте сега (/търсене/лекар/)

Опровержение

Положихме всички възможни усилия, за да гарантираме, че предоставената тук информация е точна, актуална и 
пълна, но не трябва да се третира като заместител на професионални медицински съвети, диагноза или лечение. 
Lyflink предоставя само референтен източник за обща информация за лекарства и не гарантира. неговата точност 
или изчерпателност. Липсата на waming за което и да е лекарство или комбинация от тях не трябва да се приема, 
че показва, че лекарството или комбинацията е безопасно, ефективно или подходящо за даден пациент. Lyflink не 
поема никаква отговорност за който и да е аспект на здравните грижи, администрирани с помощта на 
информацията, предоставена по-горе. Ако имате някакви съмнения относно вашето лекарство, горещо 
препоръчваме да се консултирате с вашия лекар, медицинска сестра или доставчик на здравни услуги. Вижте 
подробни T&Cтук (/medicine-terms-and-conditions/)
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