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Aspirin 500 mg x 10 tabl
 

Cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Wstęp
Aspirin, wyprodukowany przez firmę Bayer, to lek, który występuje w postaci tabletek. Preparat wykazuje działanie przeciwbólowe,
przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne. Lek Aspirin stosuje się, gdy występuje ból o nasileniu słabym lub umiarkowanym, a w
szczególności przy bólu mięśni i głowy. Preparat można także stosować podczas gorączki oraz w razie wystąpienia bólu, związanego z
przeziębieniem lub grypą.

Wskazania i działanie
Stosowanie leku Aspirin jest wskazane, gdy występują:

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

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w preparacie Aspirin, działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Dawkowanie
Przyjmowanie leku Aspirin powinno odbywać się według poniższego schematu dla poszczególnych grup wiekowych:

Dorośli:
jednorazowo od 500 mg do 1000 mg kwasu acetylosalicylowego (tj. od 1 do 2 tabletek). W razie konieczności, dawka jednorazowa może
być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 4 g kwasu acetylosalicylowego (tj.
8 tabletek).

Młodzież w wieku powyżej 12 lat:
Produkt może być stosowany u młodzieży powyżej 12 r. życia wyłącznie na zlecenie lekarza.
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Jednorazowo 500 mg kwasu acetylosalicylowego (tj. 1 tabletkę). W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4
do 8 godzin. Nie stosować więcej niż 1500 mg kwasu acetylosalicylowego (tj. 3 tabletki) na dobę.

Tabletki Aspirin należy przyjmować doustnie. Najlepiej robić to po posiłkach, popijając dużą ilością płynu.

Przeciwwskazania
Preparatu Aspirin nie można stosować w następujących sytuacjach:

● w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany;
● u pacjentów ze skazą krwotoczną;
● u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek;
● w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy;
● u dzieci poniżej 12. roku życia;
● w ostatnim trymestrze ciąży;
● przy jednoczesnym stosowaniu metotreksatu w dawkach 15 mg na 1 tydzień lub większych.

Działania niepożądane
Aspirin, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane. Należy pamiętać, że nie u każdego one wystąpią.
Wśród możliwych działań niepożądanych odnotowuje się:

Zaburzenia żołądka i jelit:
● bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność,
● zapalenie przewodu pokarmowego,
● potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do
krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka),
● choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
● w rzadkich przypadkach opisywano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz).

Zaburzenia układu nerwowego:
● zawroty głowy,
● szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
● zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki;
● wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia;
● skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości
pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych;
● hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej.

Zaburzenia naczyniowe:
● wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i/lub jednocześnie stosujących inne leki
przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
● zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek.

Zaburzenia układu immunologicznego:
● reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych takie jak: astma,
łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka,
pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony
śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia układu oddechowego:
● astma oskrzelowa.
Należy niezwłocznie odstawić preparat i powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeśli po przyjęciu leku Aspirin wystąpią fusowate wymioty
lub czarne, smoliste stolce.
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Wśród objawów ciężkiej nietolerancji preparatu znajdują się: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg
oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia
tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu. Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy niezwłocznie poddać się
fachowej opiece medycznej.
Tego typu reakcje mogą wystąpić już po pierwszym podaniu leku.

Interakcje
W preparacie Aspirin występuje kwas acetylosalicylowy. W związku z tym nie należy go przyjmować, gdy stosujemy:

● Metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik (zmniejszony klirens
nerkowy metotreksatu podczas jednoczesnego stosowania z produktami przeciwzapalnymi - w tym z kwasem acetylosalicylowym -
oraz wypieranie przez salicylany metotreksatu z połączeń z białkami osocza.
Interakcje, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności:
● Metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień. Nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik (zmniejszony klirens
nerkowy metotreksatu podczas jednoczesnego stosowania z produktami przeciwzapalnymi - w tym z kwasem acetylosalicylowym -
oraz wypieranie przez salicylany metotreksatu z połączeń z białkami osocza.
● Leki przeciwzakrzepowe, leki trombolityczne lub inne leki hamujące agregację płytek krwi. Jednoczesne stosowanie kwasu
acetylosalicylowego z lekami przeciwzakrzepowymi oraz trombolitycznymi może powodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego:
zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków, wynikające z wypierania leków przeciwzakrzepowych z ich połączeń z
białkami osocza oraz właściwości antyagregacyjnych kwasu acetylosalicylowego.
● Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym salicylany w dużych dawkach. Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków
przeciwzapalnych z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego
oraz uszkodzenia nerek, na skutek synergistycznego działania tych leków.
● Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Zwiększone ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu
pokarmowego na skutek synergistycznego działania tych leków.
● Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd. Kwas acetylosalicylowy stosowany
jednocześnie z lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania leków przeciw dnawych
(konkurencja w procesie wydalania kwasu moczowego przez kanaliki nerkowe).
● Digoksyna Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z digoksyną powoduje zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu,
wynikające ze zmniejszonego wydalania digoksyny przez nerki.
● Leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika. Ze względu na właściwości hipoglikemizujące oraz wypieranie
pochodnych sulfonylomocznika z połączeń z białkami osocza, kwas acetylosalicylowy nasila działanie leków przeciwcukrzycowych.
● Leki moczopędne stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w dużych dawkach – osłabienie działania moczopędnego
poprzez zatrzymanie sodu i wody w organizmie na skutek zmniejszenia filtracji kłębuszkowej, spowodowanej zmniejszoną syntezą
prostaglandyn w nerkach.
● Glikokortykosteroidy podawane ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona,
stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym - zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii i
zwiększenie ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania kortykosteroidów (zwiększone ryzyko wystąpienia
choroby wrzodowej i krwawień).
● Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w dużych dawkach - zmniejszenie
działania przeciwnadciśnieniowego poprzez zmniejszenie filtracji kłębuszkowej, wynikające z hamowania produkcji prostaglandyn,
działających rozszerzająco na naczynia krwionośne.
● Kwas walproinowy. Kwas acetylosalicylowy zwiększa toksyczność kwasu walproinowego, poprzez wypieranie go z połączeń z białkami
osocza. Kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego ze względu na synergistyczne działanie
antyagregacyjne obu leków.
● Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, tj. owrzodzenie błony śluzowej
lub krwawienia.

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego. Substancje pomocnicze: celuloza, skrobia kukurydziana.

Przechowywanie
Lek Aspirin należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w miejscu niewidocznym oraz niedostępnym dla dzieci.

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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