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Stugil-tablet

Fabrikant :
Janssen Pharmaceuticals

Samenstelling :

Cinnarizine, Domperidon

Recept :
Niet verplicht

Wat zijn de interacties voor Stugil Tablet?

Op welk punt u ook meer dan één geneesmiddel inneemt, of het mengt met specifieke voedingsmiddelen of dranken, u loopt het risico op een 

geneesmiddelinteractie.

Interactie met ziekte 
Nierziekte Matig
Stugil Tablet moet met alertheid worden gebruikt in het geval dat uw nieren worden belemmerd. Redelijke 
portieaanpassing en veiligheidscontrole worden aangemoedigd, vooral als de verzwakking ernstig is. 
Leverziekte Matig
Stugil Tablet moet met alertheid worden gebruikt in het geval dat u een verminderde levercapaciteit ervaart. Redelijke 

portieaanpassing en welzijnsobservatie worden aangemoedigd, vooral als de zwakte zachtaardig is om te sturen. Voor extreme 

invaliditeit wordt het gebruik van dit geneesmiddel niet gesuggereerd.

Intestinale aandoeningen Major

Stugil Tablet moet met buitengewone alertheid worden gebruikt bij personen met echte darmproblemen, zoals sterven van binnen, 

een obstakel of opening van de maag en het spijsverteringskanaal. Gebruik van een vervangend geneesmiddel is in dergelijke 

gevallen aan de orde.

Interactie met alcoholische 

drank

Interactie met sterke drank is onduidelijk. Het is passend om uw specialist voor gebruik te raadplegen. Interactie 

met laboratoriumtest

Laboratorium

Gegevens niet toegankelijk.

Interactie met voedsel

Voeding
Gegevens niet toegankelijk.

Interactie met medicijnen
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Tramadol Major
Meld het gebruik van Tramadol of een ander geneesmiddel dat bij de Opioïdenklasse hoort bij de specialist. Redelijke 

portiewijziging en veiligheidswaarneming worden in deze gevallen aangespoord.

Ketoconazol Major
Meld het gebruik van ketoconazol of een andere vijand van parasitaire medicijnen aan de specialist. Medeorganisatie van deze 

geneesmiddelen wordt niet voorgeschreven omdat het gevaar van bijwerkingen groot is. Probeer niet te stoppen met het gebruik van 

een medicijn zonder uw specialist te raadplegen.

Erytromycine Major
Meld het gebruik van erytromycine aan de specialist. Co-organisatie van deze geneesmiddelen wordt niet gesuggereerd omdat het 

gevaar van bijwerkingen uitzonderlijk hoog is. Probeer niet te stoppen met het gebruik van een recept zonder uw specialist te 

raadplegen.

Bromocriptine Matig
Meld het gebruik van beide medicijnen aan de specialist. Het kan zijn dat u een portieaanpassing nodig heeft als deze geneesmiddelen 

samen moeten worden toegediend. Probeer niet te stoppen met het gebruik van medicijnen zonder uw specialist te raadplegen. 

Cisapride Major

Meld het gebruik van beide medicijnen aan de specialist. Co-organisatie van deze geneesmiddelen is niet voorgeschreven en 

het gebruik van een optie wordt aanbevolen. Probeer niet te stoppen met het gebruik van medicijnen zonder uw specialist te 

raadplegen.

Waar is de Stugil Tablet goedgekeurd?

India
Japan

Wat zijn de doseringsinstructies?

Zijn er instructies voor een gemiste dosis?

Sla de gemiste dosis over en hervat op het juiste moment met de volgende geplande dosis. De dosis mag niet verdubbeld worden in een 

poging de vergeten dosis in te halen.

Zijn er instructies voor overdosering?
Neem contact op met uw arts als u een overdosis vermoedt. Symptomen van overdosering kunnen slaperigheid, opwinding en 

convulsies zijn en kunnen vaker voorkomen bij zuigelingen en kinderen. In ernstige gevallen kan onmiddellijke medische hulp, 

waaronder maagspoeling, nodig zijn.

Wat zijn de vervangers voor Stugil Tablet?

Hieronder vindt u de lijst met geneesmiddelen die dezelfde samenstelling, sterkte en vorm hebben als Stugil Tablet en daarom als vervangingsmiddel kunnen 

worden gebruikt.

Ciniron D-tablet
Biochem Pharmaceutical Industries 
Kvert D 15Mg/20Mg Tablet
Kivi Labs Ltd
Cindom 15 mg/20 mg tablet 
Tas Med India Pvt Ltd
Vertidom-tablet
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
Moeder Remedies
Domfast Cz 15 mg/20 mg tablet 
Swiss Pharma Pvt Ltd
AUGZIN 15MG/20MG TABLET 
Auriga Labs
Qvert D 15 mg/20 mg tablet 
Pegasus Farmaco India 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 
Man Serve Pharma
Stedidom 15 mg/20 mg tablet 
Morepen Laboratories Ltd Cinn D 15 
mg/20 mg tablet Curagen Biologische 
geneesmiddelen Domitin C 15 mg/20 
mg capsule 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 Pharmaceuticals
Cinadew 15 mg/20 mg tablet 

dauwdruppels Lab

Belangrijkste hoogtepunten van Stugil Tablet

Hoe lang is de werkingsduur?
Het effect van dit geneesmiddel houdt tot 6 uur aan. 

Wat is het begin van de actie?

Het maximale effect van dit geneesmiddel kan binnen 30 tot 60 minuten na toediening worden waargenomen. Zijn er 

zwangerschapswaarschuwingen?

Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij zwangere vrouwen, tenzij de mogelijke voordelen opwegen tegen de risico's. 

Het effect van dit geneesmiddel op de foetus is niet duidelijk vastgesteld en daarom wordt u aangeraden een arts te raadplegen 

voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Is het verslavend?
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Er werden geen gewoontevormende neigingen 

gerapporteerd. Zijn er waarschuwingen voor borstvoeding?

Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor gebruik door moeders die borstvoeding geven, omdat er een risico bestaat op bijwerkingen bij het 

kind. U wordt geadviseerd om uw arts te raadplegen en de mogelijke voordelen en risico's te overwegen voordat u dit medicijn gebruikt.

Wat zijn de bijwerkingen van Stugil Tablet?

Naast het beoogde effect kan Stugil Tablet ook enkele ongewenste effecten veroorzaken. In dergelijke gevallen 
moet u onmiddellijk medische hulp inroepen. Dit is geen volledige lijst van bijwerkingen. Informeer uw arts als u 
een bijwerking op de medicatie ervaart.
Zwelling van gezicht, lippen, oogleden, tong, handen en voeten Major Minder vaak 

Ademhalingsmoeilijkheden Major Vaak

Huiduitslag Matig vaak Convulsies Matig vaak 
Hartritmestoornissen Zeer zelden Verstoorde 
menstruatiecyclus Matig zelden Pijn en 
gevoeligheid van de borsten Matig Minder vaak 
Droge mond Matig vaak

Verlies van libido Matig Minder vaak 
Borstachtige groei bij mannen Matig Zelden

Wat zijn de contra-indicaties van Stugil Tablet?

Allergie
Stugil Tablet wordt niet aanbevolen voor gebruik bij mensen met een bekende voorgeschiedenis van allergie 

daarvoor. Tumor van hypofyse

Stugil Tablet wordt niet aanbevolen voor gebruik bij mensen met een tumor van de hypofyse. 

Hartziekten

Stugil Tablet wordt niet aanbevolen voor gebruik bij mensen met een actieve hartziekte zoals congestief hartfalen.

Wanneer wordt Stugil Tablet voorgeschreven?

Misselijkheid en overgeven

Stugil Tablet wordt gebruikt om misselijkheid en braken te behandelen of te voorkomen die kunnen worden veroorzaakt door chemotherapie of een stoornis 

van het spijsverteringsstelsel.

Maagmotiliteitsstoornissen

Stugil Tablet wordt ook gebruikt bij de behandeling van maagmotiliteitsstoornissen, waaronder vertraagde of 
versnelde maaglediging.

Over Stugil Tablet

Stugil Tablet, een onderdeel van de dopamine-tegenstanders die drugs verzamelen, houdt de neiging tot spugen en 

misselijkheid in stand bij personen met gastro-intestinale problemen en bovendien bij personen die bepaalde medicijnen 

gebruiken voor de ziekte van Parkinson. Het medicijn fixeert de spieren dicht bij de doorgang van de maag en maakt de spieren 

los die aanwezig zijn bij de uitgang. Deze activiteit versnelt de dood van de voeding die je consumeert - van
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uw maag naar uw spijsverteringskanaal, waardoor het gevoel van misselijkheid en wanorde wordt verminderd en bovendien wordt voorkomen 

dat u gaat spugen. Het kan ook de ophitsing in de regurgiterende focus van je geest afvlakken of verminderen, wat uiteindelijk het gevoel van 

misselijkheid en deining zal verminderen.

Stugil Tablet is een onderdeel van het medicijn dat bekend staat als dopamine-tegenstanders. Het kan heel goed worden 

gebruikt voor de behandeling van het matige deel van het voedsel in uw maagdarmkanaal, dat voor het grootste deel verband 

houdt met gastritis of diabetes. Voor personen die deze aandoening ervaren, kan Stugil Tablet de indicaties van spugen, 

misselijkheid, zwelling en een vol gevoel behandelen. Afgezien daarvan kan het ook spugen en misselijkheid voorkomen die 

verband houden met de ziekte van Parkinson. Het recept werkt door uw maag snel te ontladen, waardoor de misselijkheid 

afneemt. Het vermindert of blokkeert bovendien de prikkeling in het deel van de grote hersenen dat de deinende focus wordt 

genoemd. De zenuwboodschappen die uit je onderbuik komen, worden onderdrukt en het gevoel van misselijkheid en 

oprispingen wordt tegengegaan.

Het typische deel van Stugil Tablet is 10 mg, dat gewoonlijk 15-30 minuten voorafgaand aan uw avondeten wordt ingenomen. 

Het grootste deel dat wordt voorgeschreven aan volwassenen is 30 mg. Het deel dat bij uw lichaam past, hangt af van uw 

lichaamsgewicht, verschillende medicijnen die u op dit moment gebruikt en uw gezondheidstoestand. Garandeer dat u Stugil 

Tablet precies voor dat bedrag inneemt, zoals de specialist u heeft geleerd. Mocht u een portie missen, dan kunt u deze later 

alsnog innemen. Neem echter geen twee porties tegelijk om de gemiste portie te compenseren. Overdosering kan verbijstering, 

duizeligheid, verlies van spier- of pariteitscontrole of moeite met praten veroorzaken.

U wordt gevraagd Stugil Tablet niet in te nemen als u de volgende aandoeningen heeft: Een overgevoeligheid 
voor Stugil Tablet of een ander bestanddeel van dit geneesmiddel
Afvoerproblemen of verstopping in uw maag of in het spijsverteringskanaal 
Tumor in de hypofyse
Hartziekte
Onnauwkeurige afmetingen van magnesium, kalium of calcium in het bloed 
Extreme/matige leververzwakking
De mogelijke bijwerkingen van het innemen van Stugil Tablet kunnen losheid van de darmen, hersenpijn, hoofdpijn, droge 

mond of boezempijn zijn. Deze bijwerkingen zijn niet extreem normaal en verdwijnen binnen een paar dagen. Zo niet, dan kunt 

u uw specialist raadplegen. Afgezien van deze, moet u onmiddellijk herstellende aandacht zoeken en stoppen met het gebruik 

van Stugil Tablet in het geval dat u een van de begeleidende bijwerkingen krijgt: Inconsistente hartslag

Een gevoel van onvastheid of flauwte
Moeite met ademhalen, zwelling van de keel of het gezicht 

Inconsistente menstruatie

Afgifte van boezemmelk uit de tepelhof 

Zwelling van boezem bij jongens

U heeft nog geen consult.

Vraag een dokter (/vraag/)

Vond je dit nuttig?
Uw feedback zal ons helpen het product te verbeteren

Ja Nee
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0 mensen vonden het nuttig

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

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

Informatie op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25 juni 2019

Meld een fout

Op zoek naar een dokter?

Maak een afspraak met de topdokters bij jou in de buurt.

Boek nu (/zoek/dokter/)

Vrijwaring

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die hier wordt verstrekt nauwkeurig, actueel en 
volledig is, maar mag niet worden beschouwd als een vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of 
behandeling. Lyflink biedt alleen een referentiebron voor algemene informatie over medicijnen en biedt geen garantie. de 
nauwkeurigheid of volledigheid ervan. De afwezigheid van een waarschuwing voor een geneesmiddel of combinatie 
daarvan, mag niet worden verondersteld aan te geven dat het geneesmiddel of de combinatie veilig, effectief of geschikt is 
voor een bepaalde patiënt. Lyflink aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg 
die wordt toegediend met behulp van de hierboven verstrekte informatie. Als u twijfelt over uw medicatie, raden wij u ten 
zeerste aan om uw arts, verpleegkundige of zorgverlener te raadplegen. Zie gedetailleerde AVhier (/
geneesmiddelvoorwaarden/)
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