
A KOCKÁZATOKRÓL

ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA

EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT,

GYÓGYSZERÉSZÉT!

Gyártja és forgalmazza:

Meditop Gyógyszeripari Kft.

2097 Pil isborosjenõ, Ady Endre u. 1.

Telefon: (06) 26/336 400

Fax: (06) 26/336 041

www.meditop.hu

www.spaverin.hu

A Spaverin tabletta

80 mg drotaverin-hidroklorid

hatóanyagot tartalmaz.

Felnõtteknek szokásos dózisa naponta 120–240 mg

(2–3 x 1 db 80 mg-os tabletta).

Gyermekeknek – kizárólag – 12 éves kor felett adható.

A Spaverin tabletta drotaverin-hidroklorid hatóanyagú

vény nélkül kapható gyógyszer.

Alkalmazási elõírás dátuma: 2014. április 24.

Forgalomba hozatali eng. száma: OGYI-T-22489/02–03

Gyártó: Meditop Gyógyszeripari Kft.

Az anyag lezárásának dátuma: 2014. december 18.
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• gyomor- és bélrendszeri,

• a vese és vesemedence,

• az epe és epevezeték,

• a húgyhólyag és húgyvezeték

görcsei,

• valamint kiegészítõ kezelésként

alkalmazható a fájdalmas

menstruációs görcsök esetén is.

Pontosan milyen görcsök esetén

alkalmazható a Spaverin tabletta?

A SPAVERIN

TABLETTA

LEGYÕZI

A GÖRCSÖT!

A SPAVERIN görcsoldó tabletta vény nélkül

kapható gyógyszer, amely megszünteti

a különbözõ eredetû simaizom görcsöket.
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NE GÖRCSÖLJ!
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Hogyan alakul ki az izomgörcs?

A SPAVERIN LEGYÕZI A GÖRCSÖT
A görcsök oldása nem csak a kísérõ fájdalom

megszüntetése miatt fontos, hanem azért is,

mert a görcs az adott szerv élettani

mûködésében is komoly zavarokat okozhat.

Ezért az ilyen esetekben gyors és hatékony

beavatkozásra van szükség.

A Spaverin tabletta gyors görcsoldó hatása annak

köszönhetõ, hogy az izomsejtek kálcium-ion

csatornáira hatva azonnal csökkenti

a simaizom fokozott tónusát. Mind az ideg-

rendszer által közvetitett – pl. stresszhelyzet –, mind

az izom mûködési problémából eredõ simaizom

görcsök esetén hatékonyan alkalmazható.

ÚJ
Az izmokat az izomrostok és az azokat alkotó izom-

fonalak vagy izomsejtek összehangolt mûködése

mozgatja. Ingerület hatására az izomsejtek kör-

nyezetében kálcium-ionok szabadulnak fel

és az izom összehúzódik. Az ingerület

elmúltával a kálcium-ionok kiáramla-

nak az izomsejtbõl, és az izom ellazul.

Ha az izom normális mûködését

biztosító összehangolt folyamatok

zavart szenvednek, az izomfonalak

és rostok tartósan és erõsen

összehúzódnak, és az izom

fájdalmasan begörcsöl. Az izom-

görcs lehet egyszeri hatás – pl.

epekólika –, de utalhat szervi

betegségre is. Kínzó, görcsös

fájdalom jöhet létre tehát

az üreges szervek falát alkotó

simaizmok rendellenesen erõs

és tartós összehúzódásakor.

Izomtípusok a szervezetünkben

• az akaratlagosan mûködtethetõ harántcsíkolt

vázizomzat, amely a testtartást és mozgást

biztosítja (pl. vádli, bicepsz, combizmok),

• a szintén harántcsíkolt, de az akaratunktól

függetlenül mûködõ szívizomzat,

• valamint a belsõ szerveinket – szintén

akaratunktól függetlenül – mûködtetõ

simaizmok.

A SPAVERIN GÖRCSOLDÓ

TABLETTA KIZÁRÓLAG

A SIMAIZOM GÖRCSÖK

ESETÉN HATÁSOS
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