
 
Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.

Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

 

 

Aspirin Plus C Tabletki musujące 10szt
 

Cena: 15,15 zł

Opis słownikowy

Producent BAYER

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Postać leku:

Tabletki musujące

Dawka:

400mg+240mg

Opakowanie:

10 tabletek musujących

Skład:

1 tabletka musująca zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg kwasu askorbinowego (witaminy C).

Działanie:

Kwas acetylosalicylowy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowe. Po przyjęciu doustnym maksymalne stężenie w
osoczu występuje po 0.3 do 2 godzin. Dodatek witaminy C uzupełnia jej niedobory występujące w przebiegu zakażeń.

Wskazania:

Dolegliwości bólowe o lekkim i średnim nasileniu, np.: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni. Gorączka. Dolegliwości towarzyszące grypie i
przeziębieniu.
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Przeciwwskazania:

> Preparatu nie można stosować w następujących sytuacjach:
- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany;
- u pacjentów ze skazą krwotoczną;
- w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy;
- w ostatnim trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia:

W niżej wymienionych okolicznościach preparat może być zastosowany tylko po ścisłym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści:
- pierwszy i drugi trymestr ciąży;
- karmienie piersią;
- uczulenie na niesteroidowe lek przeciwzapalne lub inne substancje alergizujące;
- podczas jednoczesnego leczenia środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny lub heparyna);
- u chorych z poważnym uszkodzeniem wątroby lub nerek;
- u pacjentów z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego w przeszłości.

W związku z możliwością wystąpienia zespołu Reye'a - rzadkiej, ale poważnej choroby - lek może być zastosowany w przebiegu chorób
gorączkowych u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza.
Pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, gorączka sienną lub obrzękiem błony śluzowej nosa
(polipy nosa) mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry lub błony śluzowej
(obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci.

Dawkowanie:

Dorośli: 400-800 mg jednorazowo (co odpowiada 1-2 tabletkom musującym). W razie potrzeby dawka jednorazowa może być
powtarzana co 4-8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 tabletek musujących. Dzieci powyżej 9 lat - jedynie na zlecenie lekarza:
400 mg kwasu acetylosalicylowego jednorazowo (co odpowiada 1 tabletce musującej). W razie potrzeby dawka jednorazowa może być
powtarzana do 3 razy na dobę, w odstępach co 4-8 godzin. Tabletki należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn.
Przyjmować po posiłkach.
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