
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

Aviomarin 50 mg, 5 tabletek
 

Cena: 14,00 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g

Opakowanie 5 tabl.

Postać tabl.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Dimenhydrinatum

Opis produktu
 

Opis leku:

Wybierz produkt, który pomoże Ci ograniczyć złe samopoczucie w trakcie jazdy samochodem, pociągiem, rejsu statkiem lub lotu
samolotem, a także w wypadku nudności lub wymiotów innego pochodzenia 1,2,3.

Aviomarin, lek OTC*
Dostępny w opakowaniach po 5 i 10 tabletek.

SKŁAD, JAK DZIAŁA AVIOMARIN

Substancją czynną leku jest dimenhydramina (jedna tabletka zawiera 50 mg dimenhydraminy), która ma działanie przeciwwymiotne i
przeciwuczuleniowe. Dimenhydramina ogranicza sprawność psychofizyczną, dlatego nie należy jej stosować u osób prowadzących
pojazdy mechaniczne i obsługujących urządzenia mechaniczne w ruchu.

KIEDY STOSOWAĆ AVIOMARIN

Lek stosuje się w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej oraz zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów innego pochodzenia (z
wyjątkiem wywołanych przez leki stosowane w chemioterapii nowotworów), takich jak:

Początek działania
Początek działania występuje po 30 minutach
Działanie
Efekty działania leku obserwowane są przez 3 do 6 godzin po podaniu
Podać z wyprzedzeniem
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Dawkę należy przyjąć minimum 30 minut przed podróżą

Przecziwskazania:

nadwrażliwość na dimenhydraminę, inne leki przeciwhistaminowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ostry napad astmy;
jaskra z wąskim kątem przesączania; guz chromochłonny; porfiria; przerost gruczołu krokowego oraz zaleganie moczu w pęcherzu;
padaczka.

Ze względu na wielkość dawki (moc), lek Aviomarin, tabletki 50 mg, nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

1. Láinez MJ et. al. Optimal management of severe nausea and vomiting in migraine: improving patient outcomes. Patient Relat Outcome
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2. Mokrowiecka A et al. Nudności i wymioty. Pediatr Med Rodz 2010;6(4):268-274
3. ChPL Aviomarin

 Producent:

Tactica Pharmaceuticals

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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