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Excedrin migrastop x 10 tabl powlekanych
 

Cena: 20,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Coffeinum,
Paracetamolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Excedrin Migrastop w postaci tabletek powlekanych z paracetamolem, kofeiną oraz kwasem acetylosalicylowym jest środkiem
przeciwbólowym przeznaczonym dla pacjentów dorosłych. Na co jest Excedrin Migrastop? Wskazaniem do stosowania leku jest
doraźne leczenie dolegliwości bólowych głowy oraz napadów migreny z aurą lub bez aury. Lek Excedrin Migrastop może pomóc przy
migrenie, której towarzyszy ból głowy, nudności czy też nadwrażliwość na światło. W skład kosmetyku wchodzi kwas acetylosalicylowy i
paracetamol, których działanie polega na redukcji bólu głowy i zmniejszaniu gorączki. Kwas acetylosalicylowy posiada dodatkowo
właściwości przeciwzapalne. Kofeina natomiast jest środkiem działającym pobudzająco, który nasila działanie paracetamolu oraz kwasu
acetylosalicylowego.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek powlekanych Excedrin Migrastop. W skład 1 tabletki wchodzi 250 mg kwasu
acetylosalicylowego, 250 mg paracetamolu oraz 65 mg kofeiny, a oprócz tego składniki pomocnicze. Lek należy stosować zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w dołączonej do niego ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Sposób stosowania zależny jest od
wskazania. Jeśli lek Excedrin Migrastop przyjmowany jest w związku z dolegliwościami bólowymi głowy, zaleca się przyjęcie 1 tabletki
powlekanej i popicie jej szklanką wody. Jeśli będzie to niezbędne, można przyjąć kolejną tabletkę, ale minimum po 4–6 godzinach. W
przypadku intensywnych dolegliwości bólowych dopuszczalne jest jednorazowe przyjęcie 2 tabletek Excedrin Migrastop, a jeśli będzie to
konieczne – kolejnych 2 po 4–6 godzinach. Lek nie powinien być stosowany bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 4 dni.
Rekomendowane dawkowanie Excedrin Migrastop w przypadku leczenia migreny to 2 tabletki popite szklanką wody, a potem w razie
konieczności kolejne 2 tabletki, jeśli upłynie 4–6 godzin. Przy migrenie lek nie powinien być stosowany dłużej niż 3 dni bez kontaktu z
lekarzem.

Excedrin Migrastop może mieć działania niepożądane. Często powoduje nerwowość i zawroty głowy, a oprócz tego nudności i ból
brzucha. Pozostałe działania niepożądane wyszczególniono w ulotce leku.

Nie każdy pacjent powinien stosować lek Excedrin Migrastop. Przeciwwskazania obejmują uczulenie na kofeinę, paracetamol bądź
kwas acetylosalicylowy, a także nadwrażliwość na którykolwiek ze składników pomocniczych leku. Produkt nie powinien być też
stosowany, jeśli pacjent miał już reakcję alergiczną na inne leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe lub przeciwzapalne. Nie jest też
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wskazane stosowanie go przy wrzodach żołądka lub jelit (obecnych aktualnie lub w przeszłości), a poza tym przy występującej krwi w
stolcu czy czarnych stolcach. Lek Excedrin Migrastop przeciwwskazany jest przy hemofilii i innych chorobach krwi, a poza tym nie
należy go stosować przy chorobach nerek, serca i wątroby. Tabletki powlekane Excedrin Migrastop nie powinny być przyjmowane przez
pacjentów poniżej 18. roku życia, a także przez kobiety w trzecim trymestrze ciąży, ani też przez pacjentów przyjmujących więcej niż 15
mg metotreksatu na tydzień.

Opis
250 mg + 250 mg + 65 mg
Acidum acetylsalicylium + Paracetamolum + Coffeinum

Lek zawiera paracetamol

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

doraźne leczenie bólu głowy i napadów migreny z aurą lub bez aury

Składniki
Jedna tabletka powlekana zawiera: 250 mg kwasu acetylosalicylowego, 250 mg paracetamolu, 65 mg kofeiny

Stosowanie
Stosować doustnie.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania leku.

Dawkowanie
Dorośli (powyżej 18 lat):
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Nie należy stosować leku Excedrin MigraStop dłużej niż 4 dni w bólu głowy lub 3 dni w migrenie bez konsultacji z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek na dobę w obu wskazaniach.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania, specjalne ostrzeżenia:
Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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