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Aspirin C Forte x 10 tabl musujących
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki musujące

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Acidum
ascorbicum

Opis produktu
 

Wstęp
Aspirin C Forte producenta Bayer to lek w formie tabletek musujących, które wykazują potrójne działanie – przeciwbólowe,
przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Preparat ten skutecznie łagodzi objawy przeziębienia i grypy, takie jak m.in. gorączka, ból głowy
czy też ból gardła. W składzie Aspirin C Forte znajdziemy podwójną dawkę kwasu acetylosalicylowego oraz witaminy C w porównaniu
do Aspirin C. Tabletki musujące Aspirin C Forte zaleca się przyjmować w podczas leczenia objawowego dolegliwości bólowych o
małym lub umiarkowanym nasileniu. Co więcej, preparat można stosować także w celu objawowego leczenia dolegliwości bólowych
oraz gorączki w trakcie przeziębienia lub grypy. Jedno opakowanie Aspirin C Forte zawiera 10 tabletek musujących przeznaczonych do
rozpuszczenia w wodzie.

Wskazania i działanie
Aspirin C Forte to lek, który w swoim składzie zawiera kwas acetylosalicylowy o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i
przeciwzapalnym, a także witaminę C, która dodatkowo wzmacnia system odpornościowy organizmu. Forma rozpuszczalnej tabletki 
Aspirin C Forte sprawia, że lek jest szybciej wchłaniany przez organizm.

Wskazania do przyjmowania leku Aspirin C Forte to:

● dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o małym lub umiarkowanym nasileniu (np. bóle głowy, zębów lub mięśni);
● leczenie objawowe dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia lub grypy.

Dawkowanie
Aspirin C Forte to lek do podawania doustnego. Jedną tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn.
Zaleca się przyjmowanie leku po posiłku.

Dorośli: jednorazowo 1 tabletka musująca. W razie konieczności dawkę jednorazową można powtarzać do 4 do 8 godzin. Nie zaleca się
przekraczać maksymalnej dawki leku Aspirin C Forte, która wynosi 3 tabletki musujące na dobę.
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Nie należy przyjmować leku Aspirin C Forte dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania
Lek Aspirin C Forte nie powinien być przyjmowany w następujących przypadkach:

● jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
● jeśli pacjent ma skazę krwotoczną (skłonność do krwawień);
● jeśli pacjent ma ostrą chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy;
● jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca, wątroby lub nerek;
● jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta napady astmy oskrzelowej wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym
działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
● jeśli pacjent jest leczony metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (lek stosowany m.in. w leczeniu niektórych
nowotworów oraz reumatoidalnego zapalenia stawów);
● jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży;
● u dzieci i młodzieży.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Aspirin C Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy natychmiast
powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi:

● krwawienie z przewodu pokarmowego (wymioty zawierające krew lub fusowatą treść – podobną do fusów z kawy) lub czarny, smolisty
stolec;
● objawy ciężkiej reakcji nadwrażliwości takie jak: 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.

Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

● bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka lub
dwunastnicy, perforacja (przedziurawianie żołądka lub jelita);
● zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz);
● zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania;
● zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo - płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu
krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), ostra lub przewlekła niedokrwistość z
niedoboru żelaza albo ostra niedokrwistość pokrwotoczna objawiające się ogólnym osłabieniem organizmu, bladością, hypoperfuzją, a
także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych;
● hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy glukozo
-6-fosforanowej;
● krwawienie do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki
przeciwzakrzepowe);
● zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek;
● reakcje nadwrażliwości takie jak: astma, 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;
● astma oskrzelowa.

Skład

Substancje czynne leku: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) i witamina C (Acidum ascorbicum).

Jedna tabletka musująca zawiera 800 mg kwasu acetylosalicylowego i 480 mg kwasu askorbowego (witaminy C).

Substancje pomocnicze leku: sodu wodorowęglan (modyfikowany): sodu wodorowęglan i sodu węglan, kwas cytrynowy
bezwodny, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna.

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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