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Polopiryna S tabl.rozp. 0.3 x 20
 

Cena: 14,03 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.

Producent/
Dystrybutor

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Wskazania Polopiryna S to lek w formie tabletek przeznaczony do zwalczania objawów towarzyszących grypie i przeziębieniom orz
bólów o lekkim i średnim nasileniu (bóle głowy, bóle zębów, bóle menstruacyjne, bóle stawów). Dawkowanie Osoby dorosłe: 1-2 tabletek
co 4 godziny. Nie zaleca się przyjmować więcej niż 3g leku na dobę. Profilaktycznie w zawale mięśnia sercowego: od 150 do 300mg na
dobę. Skład 1 tabletka zawiera: substancję czynną: kwas acetylosalicylowy. Pozostałe składniki leku to: skrobia kukurydziana, celuloza
sproszkowana, celuloza mikrokrystaliczna. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję
pomocniczą; nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar
sienny, wstrząs; astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż
pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i
błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci; czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub)
dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu
pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej); ciężka niewydolność wątroby lub nerek; ciężka niewydolność serca; zaburzenia
krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny,
heparyna); niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg tygodniowo
lub większych, ze względu na mielotoksyczność; u dzieci w wieku poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu
na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a; ostatniego trymestru ciąży i karmienia piersią.  
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