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Alka-seltzer x 10 tabl musujących
 

Cena: 20,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Alka-seltzer w postaci tabletek musujących jest produktem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, który może
być stosowany przez pacjentów dorosłych i na wskazanie lekarza przez młodzież w wieku powyżej 12 roku życia.

Na co jest Alka-seltzer? Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe o lekkim i silnym nasileniu. Lek może być stosowany
między innymi w przypadku bólów głowy, a także przy dolegliwościach bólowych mięśni czy też przy bólach zębów. Wskazaniem do
stosowania leku Alka-seltzer są również ból i gorączka towarzyszące grypie i przeziębieniu. Składnikiem czynnym leku Alka-seltzer jest
kwas acetylosalicylowy, który posiada działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne. W składzie leku znajduje się
również cytrynian sodu, który po rozpuszczeniu tabletki musującej w wodzie działa buforująco i przyczynia się do zobojętnienia
nadmiaru kwasu solnego w żołądku.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek musujących Alka-seltzer. W skład 1 tabletki musującej wchodzą 324 mg kwasu
acetylosalicylowego oraz składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku Alka-seltzer należy zapoznać się z treścią dołączonej do
niego ulotki. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy lek stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce.
Zalecane dawkowanie Alka-seltzer u pacjentów dorosłych to 1-3 tabletek musujących jednorazowo. Lek nie powinien być stosowany
częściej niż co 4-8 godzin i nie należy przyjmować na dobę dawki większej niż 12 tabletek musujących. Aby prawidłowo przyjąć lek Alka-
seltzer, należy rozpuścić zawartość saszetki w szklance wody, po czym wypić musujący płyn. Jeśli lek miałby być stosowany u
młodzieży w wieku powyżej 12 lat, należy podawać go wyłącznie na zlecenie lekarza. Wówczas zaleca się przyjęcie 1 tabletki musującej
jednorazowo, a następnie można dawki powtarzać, jednak nie częściej niż co 4-8 godzin, nie przekraczając jednocześnie dawki 3
tabletek musujących na dobę. Lek powinien być stosowany po posiłkach. Nie zaleca się stosowania produktu dłużej niż 3-5 dni bez
konsultacji z lekarzem.

U pacjentów stosujących lek Alka-seltzer mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie u każdego się one pojawią. Możliwe
działania niepożądane leku to między innymi różnego typu zaburzenia żołądka i jelit, a także wątroby i dróg żółciowych. Lek może też
powodować zaburzenia układu nerwowego, a także krwi i układu chłonnego, poza tym jego skutki uboczne obejmują zaburzenia
naczyniowe, dróg moczowych i nerek, a także układu oddechowego i immunologicznego.
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Nie wszyscy pacjenci mogą przyjmować lek Alka-seltzer, gdyż posiada on przeciwwskazania do stosowania. Lek nie powinien być
zażywany w przypadku nadwrażliwości na jego składnik czynny lub pomocnicze. Nie należy również korzystać z leku, jeśli pacjent ma
nadwrażliwość na inne salicylany. Alka-seltzer nie powinien być stosowany przez dzieci w wieku poniżej 12 lat i nie należy korzystać z
niego, jeśli kobieta jest w ostatnim trymestrze ciąży. Przeciwwskazaniem jest również skaza krwotoczna, a oprócz tego choroba
wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka musująca zawiera 324 mg kwasu acetylosalicylowego.

Wskazania i działanie

Dolegliwości bólowe o lekkim i średnim nasileniu, np.: bóle głowy (również występujące w nadkwaśności żołądka), bóle
mięśniowe (m.in. z uczuciem ogólnego rozbicia), bóle zębów
Ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy .

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w preparacie Alka-Seltzer, działa przeciwbólowe przeciwzapalnie i
przeciwgorączkowe. Cytrynian sodu, powstający po rozpuszczeniu tabletki w wodzie, ma właściwości buforujące, dzięki czemu
zobojętnia nadmiar kwasu solnego w żołądku.

Dawkowanie
Dorośli: 324 do 972 mg jednorazowo (1 do 3 tabletek musujących). W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana co 4-8
godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 g kwasu acetylosalicylowego (12 tabletek musujących). Dzieci 7-12 lat w dolegliwościach
bólowych - jedynie na zlecenie lekarza: 324 mg kwasu acetylosalicylowego (1 tabletka musująca) jednorazowo. W razie potrzeby dawka
jednorazowa może być powtarzana do 3 razy na dobę co 4-8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 tabletki musujące. Tabletki
należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn.

Przeciwwskazania
Preparatu nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub
którykolwiek składnik leku, u pacjentów ze skazą krwotoczną, w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, w ostatnim trymestrze
ciąży oraz w chorobach wirusowych u dzieci do lat 12.

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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