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Ulotka dla pacjenta 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 

 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. 

 Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa 

informacja. 

 Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż 

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. 

 

 

PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM WZF   
(Papaverini hydrochloridum) 

20 mg/ml,  roztwór do wstrzykiwań 

 

1 ml roztworu zawiera jako 

substancję czynną: 20 mg papaweryny chlorowodorku oraz 

substancje pomocnicze: disodu edetynian, alkohol benzylowy 10 mg, wodę do wstrzykiwań. 

                           

Jedna ampułka zawiera 40 mg papaweryny chlorowodorku. 

 

Opakowania 

10 ampułek po 2 ml. 

 

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego  

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. 

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 

 

Spis treści ulotki: 

1. Co to jest lek Papaverinum hydrochloricum
 
WZF i w jakim celu się go stosuje 

2. Zanim zastosuje się lek Papaverinum hydrochloricum WZF
 

3. Jak stosować lek Papaverinum hydrochloricum WZF 

4. Możliwe działania niepożądane 

5. Przechowywanie leku Papaverinum hydrochloricum WZF 

6. Inne informacje  

 

1. Co to jest lek Papaverinum hydrochloricum WZF i w jakim celu się go stosuje 

Papaweryna należy do izochinolinowych alkaloidów opium. Rozkurcza mięśnie gładkie poprzez 

bezpośredni wpływ na ich komórki. Papaweryna nie działa przeciwbólowo i nie prowadzi do 

uzależnienia. 

Lek stosuje się w stanach spastycznych (skurczach) mięśni gładkich: 

 przewodu pokarmowego - kolka żółciowa, stany skurczowe dróg żółciowych, kolka jelitowa; 

 dróg moczowych - kolka nerkowa, bolesne parcie na mocz. 

 

2. Zanim zastosuje się lek Papaverinum hydrochloricum WZF 

 

Nie należy stosować lek Papaverinum hydrochloricum WZF, jeśli: 

 występuje nadwrażliwość (uczulenie) na papawerynę lub inne składniki leku; 

 występują zaburzenia przewodnictwa w mięśniu sercowym. 

 

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Papaverinum hydrochloricum WZF u pacjentów z:    

 jaskrą, 

 zaburzeniami czynności wątroby,  

 dławicą piersiową,  

 po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego. 
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Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących 

w przeszłości. 

 

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek 

 

Ciąża 

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. 

Jeżeli pacjentka jest w ciąży (lub podejrzewa, że jest w ciąży) powinna powiedzieć o tym lekarzowi – 

zdecyduje on, czy można w takim przypadku lek zastosować. 

 

Karmienie piersią 

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. 

Jeżeli pacjentka karmi piersią powinna powiedzieć o tym lekarzowi – zdecyduje on, czy można  

w takim przypadku lek zastosować. 

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn 

Należy zachować ostrożność, gdyż lek może powodować zawroty głowy lub senność. 

 

Stosowanie innych leków   

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które 

wydawane są bez recepty.  

Papaweryna osłabia działanie lewodopy (lek stosowany w chorobie Parkinsona). 

 

3. Jak stosować lek Papaverinum hydrochloricum WZF 

Papaverinum hydrochloricum WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.  

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.  

 

Dorośli 

Podawać domięśniowo lub podskórnie, bez  rozcieńczenia:  

od 40 mg do 120 mg (od 2 ml do 6 ml, czyli 1 do 3 ampułek). W razie konieczności dawka może być 

powtórzona po 3 godzinach, maksymalnie 4 razy na dobę. 

 

Dzieci 

Leku Papaverinum hydrochloricum WZF nie należy stosować u dzieci. 

 

W przypadku wrażenia, że działanie leku Papaverinum hydrochloricum WZF jest za mocne lub za 

słabe, należy zwrócić się do lekarza. 

 

W przypadku zastosowania większej dawki leku Papaverinum hydrochloricum WZF niż zalecana 

Może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, niewyraźne, podwójne widzenie, zaburzenia 

rytmu serca. 

Leczenie: lekarz zastosuje leczenie objawowe.  

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub 

farmaceuty. 

 

4. Możliwe działania niepożądane 

Jak każdy lek, Papaverinum hydrochloricum WZF może powodować działania niepożądane, chociaż 

nie u każdego one wystąpią. 

Rumień twarzy, ból i zawroty głowy, dyskomfort w jamie brzusznej, zaparcia, biegunka, złe 

samopoczucie, brak łaknienia, nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność, niedociśnienie, 

zaburzenia oddychania, ból w miejscu wstrzyknięcia, eozynofilia, podwyższenie wartości testów 

wątrobowych.  

W przypadku zaobserwowania następujących objawów, takich jak żółtaczka, dolegliwości bólowe ze 

strony wątroby, należy odstawić lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

U niektórych osób w czasie stosowania Papaverinum hydrochloricum WZF mogą wystąpić inne 

działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej 

ulotce, należy poinformować o nich lekarza. 
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5. Przechowywanie leku Papaverinum hydrochloricum WZF 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25
○
C. Chronić przed światłem. Nie zamrażać. 

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.  

Nie należy stosować leku Papaverinum hydrochloricum WZF po upływie terminu ważności 

zamieszczonego na opakowaniu. 

 

6. Inne informacje 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu 

odpowiedzialnego: 

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. 

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa 

tel. (22) 691 39 00 

 

Data opracowania ulotki:  

15.12.2008 r. 

 

 

 

 

 


