Najtańsze refundowane produkty

23,05 PLN2
1

BEZPŁATNY

krople doustne 10 ml

krople doustne 96 ml

w grupie tramadoli!*

3,80 PLN
1,40 PLN
1

2

* Dotyczy dawek i opakowań prezentowanych w reklamie. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2015 r.
1.
Dopłata pacjenta we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. 2. Dopłata pacjenta w nowotworach złośliwych.

Poltram (Tramadoli hydrochloridum) kapsułki, krople doustne. Skład i postać: 1 kapsułka zawiera 50 mg chlorowodorku tramadolu. Krople doustne, roztwór, zawierają 100 mg/1ml chlorowodorku tramadolu.
Wskazania: Bóle o średnim i dużym natężeniu. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkę ustalać indywidualnie w zależności od intensywności bólu i indywidualnej reakcji pacjenta. Zasadą jest podanie
najmniejszej skutecznej przeciwbólowej dawki leku. Nie stosować leku dłużej niż wymaga tego stan pacjenta. Dorośli i dzieci > 12 lat: Jednorazowo 50–100 mg tramadolu, tj. 1–2 kapsułki, nie częściej niż 4 godz., lub
20-40 kropli/4-8 aplikacji z dozownika – doustnie, niezależnie od posiłków, z niewielką ilością płynu lub „na cukier”, co 4-6 godz.; w bólach ostrych dawka początkowa wynosi zwykle 100 mg, a w bólach przewlekłych
50 mg. Maksymalna dawka dobowa 400 mg, z wyjątkiem szczególnych wskazań klinicznych. Nie zaleca się stosowania u dzieci < 12 lat. Pacjenci < 75 lat, u których nie występują zaburzenia czynności wątroby i nerek,
zwykle nie wymagają zmiany dawkowania. U pacjentów > 75 lat eliminacja leku może się wydłużyć, dlatego w zależności od potrzeby, kolejne dawki leku stosować w większych odstępach czasu. W ciężkich
zaburzeniach czynności nerek okres półtrwania w fazie eliminacji tramadolu może się wydłużać, dlatego zwiększyć odstęp w czasie pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku; U pacjentów, u których klirens
kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min, odstęp w czasie pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku zwiększyć do 12 godzin. Tramadolu nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny
mniejszy niż 10 ml/min). Ze względu na to, że tramadol jest usuwany bardzo wolno przez hemodializę, podawanie tramadolu po hemodializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego nie jest konieczne.
W niewydolności wątroby okres półtrwania w fazie eliminacji tramadolu może się wydłużyć. W ciężkiej niewydolności wątroby odstęp pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku zwiększyć do 12 godzin; U pacjentów
ze skłonnością do nadużywania leków i lekozależności, leczenie preparatem powinno być krótkotrwałe i pod ścisłą kontrolą lekarską. Jeżeli stan kliniczny pacjentów wymaga długotrwałego podawania preparatu,
okresowo kontrolować ich stan, aby ocenić potrzebę dalszego leczenia i wielkość dawki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na tramadol, inny składnik preparatu lub inne opioidowe środki przeciwbólowe; ostre
zatrucie: alkoholem, środkami przeciwbólowymi, nasennymi, psychotropowymi, opioidami; leczenie inhibitorami MAO w ciągu ostatnich 14 dni. Tramadolu nie stosować w leczeniu uzależnień od opioidów,
u pacjentów z padaczką nieodpowiednio kontrolowaną lekami. Nie zaleca się stosować u dzieci < 12 lat. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Tramadol można stosować z wyjątkową ostrożnością
u pacjentów: uzależnionych od opioidów, po urazach głowy, znajdujących się we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia, z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności
ośrodka oddechowego, z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na opioidy. U niektórych pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach obserwowano
drgawki. Ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się po przekroczeniu zalecanej dawki dobowej (400 mg), a także u pacjentów przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy. U pacjentów
z padaczką w wywiadzie lub u których występowały napady drgawek pochodzenia mózgowego, tramadol stosować tylko w wyjątkowych okolicznościach (jeżeli nie można zastosować innego leku lub innej metody
uśmierzenia bólu). U pacjentów u których nie występowała wcześniej lekozależność, tramadol stosowany w dawkach terapeutycznych w krótkotrwałej terapii, w minimalnym stopniu stwarza zagrożenie wystąpienia
objawów lekozależności psychicznej i fizycznej. U tych pacjentów nie obserwowano również występowania tolerancji. U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków i lekozależności, poddanych długotrwałej
terapii, leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza. Ze względu na możliwość wystąpienia powyższych działań niepożądanych powinno się wykonywać regularną kliniczną ocenę dotyczącą
konieczności kontynuowania terapii tramadolem. Tramadolu nie stosować w leczeniu substytucyjnym u pacjentów uzależnionych od opioidów. U pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek długotrwale
leczonych tramadolem, wskazane jest kontrolowanie stężenia leku w osoczu. W trakcie leczenia nie pić alkoholu. Stosowanie tramadolu w przypadku lekkiego znieczulenia ogólnego nie jest wskazane. Tramadol
może być stosowany w anestezji po podaniu silnego środka znieczulającego (wziewny lub dożylny) podczas operacji w ten sam sposób jak inne rutynowo stosowane leki przeciwbólowe. Produkt Poltram w postaci
kropli doustnych zawiera sacharozę; pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie
powinni przyjmować produktu leczniczego. Działania niepożądane: Bardzo często: Nudności, zawroty głowy, bóle głowy, senność. Często: Wymioty, zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, nadmierna
potliwość. Niezbyt często: Działania niepożądane ze strony układu krążenia (kołatanie serca, tachykardia, hipotonia ortostatyczna, zapaść naczyniowo-sercowa) szczególnie po podaniu dożylnym oraz u pacjentów
po wysiłku fizycznym, odbijania, podrażnienie przewodu pokarmowego (np. uczucie pełności w jamie brzusznej, ucisk w żołądku), reakcje skórne (świąd, wysypka, pokrzywka). Rzadko: Bradykardia, wzrost ciśnienia
tętniczego krwi, zmiany łaknienia, parestezje, drżenie, depresja oddechowa, drgawki pochodzenia mózgowego, omamy, dezorientacja, zaburzenia snu i koszmary senne, niewyraźne widzenie, osłabienie siły mięśni
szkieletowych, zaburzenia mikcji (zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu), reakcje alergiczne (np. duszność, skurcz oskrzeli, sapanie, obrzęk naczynioruchowy) oraz wstrząs anafilaktyczny. Zaburzenia
psychiczne były zmienne pod względem nasilenia i objawów; zależnie od osobowości pacjenta i czasu podawania leku mogą to być np. zaburzenia nastroju (zazwyczaj podniecenie, niekiedy dysforia), zmiany
aktywności (zazwyczaj zmniejszenie, niekiedy zwiększenie), nadmierne zmęczenie, oraz zmiany w zdolnościach do percepcji poznawczej i zmysłowej (np. zachowania decyzyjne, zaburzenia postrzegania). Może
wystąpić uzależnienie. W czasie leczenia tramadolem opisywano zaostrzenie przebiegu astmy oskrzelowej, jednak związku przyczynowego nie ustalono. W pojedynczych przypadkach występowało po podaniu
tramadolu podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych. Po nagłym odstawieniu mogą wystąpić objawy podobne do obserwowanych po odstawieniu opioidów: pobudzenie, niepokój, nerwowość,
zaburzenia snu, hiperkineza, drżenia oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe. W rzadkich przypadkach po odstawieniu tramadolu występowały: napady paniki, silny niepokój, omamy, parestezje, dzwonienie w uszach
i inne objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Podmiot odpowiedzialny: Poltram kapsułki: ZF Polpharma S.A., Poltram krople doustne: Medana Pharma SA. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
odpowiednio: kapsułki, krople doustne nr 9687, 9690 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax.
+48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty oraz dostępny w lecznictwie zamkniętym. Cena urzędowa detaliczna leku Poltram kaps.; Poltram krople doustne opak. 10 ml, opak. 96 ml;
wynosi odpowiednio 9,17; 9,40; 76,84 PLN. Maksymalna kwota dopłaty pacjenta wynosi odpowiednio 4,59; 3,80; 23,05 PLN. Opłata pacjenta w nowotworach złośliwych wynosi odpowiednio 2,62; 1,40; 0 PLN.
ChPL dla Poltram kapsułki z dnia 06.10.2009 r., Poltram krople doustne z dnia 05.02.2014 r.
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