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Stugil Tablet

Manufacturer :
Janssen Pharmaceuticals

Komposisyon :
Cinnarizine, Domperidone

Reseta :
Hindi kailangan

Ano ang mga pakikipag-ugnayan para sa Stugil Tablet?

Sa anumang puntong umiinom ka ng higit sa isang gamot, o ihalo ito sa mga partikular na pagkain o inumin, nasa panganib ka ng pakikipag-

ugnayan sa droga.

Pakikipag-ugnayan sa Sakit 

Sakit sa Bato Katamtaman

Ang Stugil Tablet ay dapat gamitin nang may alerto kung sakaling nakakaranas ka ng hadlang sa paggana ng bato. Ang 

makatwirang pagbabago sa bahagi at pagsuri sa seguridad ay hinihikayat, lalo na kung malubha ang panghihina. Katamtaman 

ang Sakit sa Atay

Ang Stugil Tablet ay dapat gamitin nang may alerto kung nakakaranas ka ng hadlang sa kapasidad ng atay. Ang makatwirang 

pagbabago sa bahagi at pagmamasid sa kagalingan ay hinihikayat, lalo na kung ang kahinaan ay banayad na idirekta. Para sa 

matinding kapansanan, hindi iminumungkahi ang paggamit ng gamot na ito.

Pangunahing Mga Karamdaman sa Bituka

Ang Stugil Tablet ay dapat gamitin nang may pambihirang alerto sa mga indibidwal na may mga tunay na problema sa bituka tulad 

ng pagkamatay sa loob, isang balakid o siwang ng tiyan at digestive tract. Ang paggamit ng isang kapalit na gamot ay sinenyasan sa 

mga ganitong kaso.

Pakikipag-ugnayan sa Alcohol 

Liquor

Ang pakikipag-ugnayan sa alak ay malabo. Angkop na payuhan ang iyong espesyalista bago gamitin. 

Pakikipag-ugnayan sa Lab Test

Lab
Hindi naa-access ang data.

Pakikipag-ugnayan sa Pagkain

Pagpapakain
Hindi naa-access ang data.

Pakikipag-ugnayan sa Medisina
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Tramadol Major
Iulat ang paggamit ng Tramadol o ilang iba pang gamot na may lugar na may klase ng Opioid sa espesyalista. Ang makatwirang 

pagbabago sa bahagi at pagmamasid sa seguridad ay hinihikayat sa mga kasong ito.

Ketoconazole Major
Iulat ang paggamit ng Ketoconazole o ilang iba pang kaaway ng parasitiko na gamot sa espesyalista. Ang co-organization ng mga gamot na ito ay 

hindi inireseta dahil mataas ang panganib ng mga side effect. Subukang huwag ihinto ang paggamit ng anumang gamot nang hindi nagpapayo sa 

iyong espesyalista.

Erythromycin Major
Iulat ang paggamit ng Erythromycin sa espesyalista. Ang co-organization ng mga gamot na ito ay hindi iminumungkahi dahil ang panganib ng 

mga side effect ay napakataas. Subukang huwag ihinto ang paggamit ng anumang reseta nang hindi nagpapayo sa iyong espesyalista.

Katamtaman ang Bromocriptine

Iulat ang paggamit ng parehong gamot sa espesyalista. Maaari kang mangailangan ng pagbabago sa bahagi kung ang mga gamot na ito ay 

ididirekta nang magkasama. Subukang huwag ihinto ang paggamit ng anumang gamot nang hindi nagpapayo sa iyong espesyalista. Cisapride 

Major

Iulat ang paggamit ng parehong gamot sa espesyalista. Ang co-organization ng mga gamot na ito ay hindi inireseta at ang paggamit ng 

isang opsyon ay inirerekomenda. Subukang huwag ihinto ang paggamit ng anumang gamot nang hindi nagpapayo sa iyong 

espesyalista.

Saan naaprubahan ang Stugil Tablet?

India
Hapon

Ano ang mga tagubilin sa dosis?

Mayroon bang anumang napalampas na mga tagubilin sa dosis?

Laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang susunod na naka-iskedyul na dosis sa tamang oras. Ang dosis ay hindi dapat madoble sa 

pagtatangkang mabawi ang napalampas na dosis.

Mayroon bang anumang mga tagubilin sa labis na dosis?

Makipag-ugnayan sa iyong doktor kung pinaghihinalaan ang labis na dosis. Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang pag-aantok, 

pagkabalisa, at kombulsyon at maaaring mas laganap sa mga sanggol at bata. Ang agarang medikal na atensyon kabilang ang gastric lavage ay 

maaaring kailanganin sa mga malalang kaso.

Ano ang mga pamalit para sa Stugil Tablet?

Nasa ibaba ang listahan ng mga gamot, na may parehong komposisyon, lakas at anyo gaya ng Stugil Tablet, at samakatuwid ay maaaring gamitin 

bilang kapalit nito.

Cinirone 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
Mga remedyo ng Ina

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
Mga Gamot at Kemikal sa Pasipiko 

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 Biological 
Pharmaceuticals 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 15Mg/20Mg Tablet 
Dew Drops Lab

Mga pangunahing highlight ng Stugil Tablet

Gaano katagal ang tagal ng epekto?
Ang epekto ng gamot na ito ay tumatagal ng hanggang 6 na 

oras. Ano ang simula ng pagkilos?

Ang pinakamataas na epekto ng gamot na ito ay makikita sa loob ng 30 hanggang 60 minuto pagkatapos ng pangangasiwa. Mayroon 

bang anumang mga babala sa pagbubuntis?

Ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga buntis na kababaihan maliban kung ang mga potensyal na benepisyo ay mas malaki 

kaysa sa mga panganib na kasangkot. Ang epekto ng gamot na ito sa fetus ay hindi malinaw na naitatag at samakatuwid ay pinapayuhan kang kumunsulta 

sa doktor bago uminom ng gamot na ito.

Nabubuo ba ang ugali?
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Walang naiulat na ugali na bumubuo ng mga ugali. 

Mayroon bang anumang babala sa pagpapasuso?

Ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda para sa paggamit ng mga nagpapasusong ina dahil may panganib ng mga side effect sa sanggol. Pinapayuhan 

kang kumunsulta sa iyong mga doktor at isaalang-alang ang mga potensyal na benepisyo at mga panganib bago ubusin ang gamot na ito.

Ano ang mga side-effects ng Stugil Tablet?

Bilang karagdagan sa nilalayong epekto nito, ang Stugil Tablet ay maaaring magdulot din ng ilang hindi gustong epekto. Sa ganitong mga kaso, dapat kang 

humingi ng medikal na atensyon kaagad. Ito ay hindi isang kumpletong listahan ng mga side effect. Mangyaring ipagbigay-alam sa iyong doktor kung 

nakakaranas ka ng anumang masamang reaksyon sa gamot.

Pamamaga ng mukha, labi, talukap ng mata, dila, kamay at paa Pangunahin Hindi 

Pangkaraniwan Hirap sa paghinga Major Karaniwan

Pantal sa balat Katamtaman Karaniwang Mga Kombulsyon 

Katamtaman Karaniwang Mga sakit sa ritmo ng puso Major 

Bihirang Naantala ang cycle ng regla Katamtaman Bihira 

Pananakit at lambot ng dibdib Katamtaman Di-karaniwan Tuyong 

bibig Katamtaman Karaniwan

Pagkawala ng libido Katamtaman Hindi Karaniwang Dibdib 

tulad ng paglaki sa mga lalaki Katamtamang Bihira

Ano ang mga contraindications ng Stugil Tablet?

Allergy
Ang Stugil Tablet ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga taong may kilalang kasaysayan ng allergy dito. 

Tumor ng pituitary gland

Ang Stugil Tablet ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga taong may tumor ng pituitary gland. Mga 

sakit sa puso

Ang Stugil Tablet ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga taong may aktibong sakit sa puso tulad ng Congestive Heart Failure.

Kailan inireseta ang Stugil Tablet?

Pagduduwal at pagsusuka

Ang Stugil Tablet ay ginagamit upang gamutin o maiwasan ang pagduduwal at pagsusuka na maaaring sanhi ng chemotherapy o 

digestive system disorder.

Mga karamdaman sa motility ng o ukol sa sikmura

Ginagamit din ang Stugil Tablet sa paggamot ng mga sakit sa motility ng o ukol sa sikmura na maaaring kabilangan ng pagkaantala o pinabilis na pag-

alis ng laman ng tiyan.

Tungkol sa Stugil Tablet

Ang Stugil Tablet, isang piraso ng dopamine opponents na nagtitipon ng mga gamot, ay nagpapanatili ng hilig ng pagsuka at pagkahilo 

sa mga indibidwal na nakakaranas ng mga problema sa gastrointestinal at higit pa sa mga indibidwal na umiinom ng ilang mga gamot 

para sa sakit na Parkinson. Inaayos ng gamot ang mga kalamnan na malapit sa daanan ng tiyan at pinapaluwag ang mga naroroon sa 

labasan. Pinapabilis ng aktibidad na ito ang pagkamatay ng sustansyang kinakain mo - mula sa
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ang iyong tiyan sa iyong digestive tract, binabawasan ang damdamin ng pagkahilo at kaguluhan, bukod pa sa pagpigil sa pagsuka. 

Maaari rin itong maging parisukat, o bawasan ang pag-uudyok sa nagreregurgitate na pokus ng iyong isip, na sa bandang huli ay 

magpapababa sa damdamin ng pagkahilo at paghihikbi.

Ang Stugil Tablet ay isang piraso ng drug assemble na kilala bilang dopamine opponents. Ito ay napakahusay na maaaring gamitin para 

sa paggamot sa katamtamang bahagi ng sustento sa iyong gastrointestinal tract, para sa karamihang bahagi na nauugnay sa gastritis o 

diabetes. Para sa mga indibidwal na nakakaranas ng kondisyong ito, maaaring gamutin ng Stugil Tablet ang mga indikasyon ng 

pagsuka, pagkakasakit, pamamaga at pakiramdam ng pagkabusog. Bukod pa riyan, maiiwasan din nito ang pagsuka at pagkahilo na 

nauugnay sa sakit na Parkinson. Gumagana ang reseta sa pamamagitan ng mabilis na paglabas ng iyong tiyan, na nagpapababa ng 

pagkahilo. Bukod dito, binabawasan o pinababawas nito ang pag-uudyok sa bahagi ng cerebrum na tinatawag na heaving focus. Ang 

mga mensahe ng nerve na nagmumula sa iyong bituka ay mapipigilan at ang damdamin ng pagkahilo at pag-regurgitate ay sasalungat.

Ang karaniwang bahagi ng Stugil Tablet ay 10 mg, na karaniwang kinukuha 15-30 minuto bago ang iyong mga hapunan. Ang pinakamalaking 

bahagi na inireseta para sa mga nasa hustong gulang ay 30 mg. Ang bahagi na babagay sa iyong katawan ay nakasalalay sa timbang ng iyong 

katawan, iba't ibang mga gamot na iniinom mo ngayon at ang iyong kalagayan sa kalusugan. Garantiyang uminom ka ng Stugil Tablet sa halagang 

iyon gaya ng itinuro ng espesyalista. Kung sakaling makaligtaan ka ng isang bahagi, maaari mo itong kunin sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, 

huwag magsama ng dalawang bahagi upang mabayaran ang nakaraan na napalampas. Ang labis na dosis ay maaaring maging sanhi ng pagkalito, 

pagkahilo, pagkawala ng kalamnan o parity control o problema sa pakikipag-usap.

Sinenyasan kang huwag uminom ng Stugil Tablet kapag mayroon kang kasamang mga kondisyon: Isang 
hypersensitivity sa Stugil Tablet o iba pang elemento ng gamot na ito.
Mga problema sa pag-aalis o pagbabara sa iyong tiyan o sa digestive tract 
Tumor sa pituitary organ
Sakit sa puso
Hindi tumpak na sukat ng magnesium, potassium o calcium sa dugo 
Extreme/moderate liver debilitation
Ang naiisip na mga side effect ng pag-inom ng Stugil Tablet ay maaaring ang pagluwag ng bituka, pananakit ng tserebral, sakit ng ulo, pagkatuyo 

ng bibig o pagdurusa ng dibdib. Ang mga side effect na ito ay hindi masyadong normal at umalis sa loob ng ilang araw. Kung hindi, maaari mong 

payuhan ang iyong espesyalista. Bukod sa mga ito, dapat kang maghanap kaagad ng pagsasaalang-alang sa pagpapanumbalik at huminto sa pag-

inom ng Stugil Tablet kung sakaling makaranas ka ng alinman sa mga kasamang epekto: Hindi pagkakapare-pareho sa tibok ng puso

Isang damdamin ng hindi katatagan o pagkahilo

Problema sa paghinga, pamamaga ng lalamunan o mukha Mga hindi 

pagkakapare-pareho ng regla

Paglabas ng gatas ng dibdib mula sa areola 

Pamamaga ng dibdib sa mga lalaki

Wala ka pang konsultasyon.

Magtanong sa isang doktor (/magtanong/)

Nakatulong ba ito sa iyo?
Ang iyong feedback ay makakatulong sa amin na mapabuti ang produkto

Oo Hindi
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0 tao ang nakatutulong

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

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

Ang impormasyon sa pahinang ito ay huling na-update noong Hun 25, 2019

Mag-ulat ng error

Naghahanap ng Doctor?

Mag-book ng appointment sa mga nangungunang doktor na malapit sa iyo.

Mag-book Ngayon (/search/doctor/)

Disclaimer

Ginawa namin ang lahat ng posibleng pagsusumikap upang matiyak na ang impormasyong ibinigay dito ay tumpak, napapanahon at 

kumpleto, gayunpaman, hindi ito dapat ituring bilang isang kapalit para sa propesyonal na medikal na payo, diagnosis o paggamot. 

Nagbibigay lamang ang Lyflink ng sanggunian na mapagkukunan para sa karaniwang impormasyon sa mga gamot at hindi nagbibigay ng 

garantiya. katumpakan o pagkakumpleto nito. Ang kawalan ng waming para sa anumang gamot o kumbinasyon nito, ay hindi dapat 

ipagpalagay na ang gamot o kumbinasyon ay ligtas, mabisa, o naaangkop para sa anumang partikular na pasyente. Hindi inaako ng Lyflink 

ang anumang responsibilidad para sa anumang aspeto ng pangangalagang pangkalusugan na pinangangasiwaan sa tulong ng 

impormasyong ibinigay sa itaas. Kung mayroon kang anumang mga pagdududa tungkol sa iyong gamot, mariing inirerekumenda namin 

na kumunsulta ka sa iyong doktor, nars o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Tingnan ang detalyadong T&Cdito (/

medicine-terms-and-conditions/)
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