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Aspirin C x 10 tabl musujących
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Acidum
ascorbicum

Opis produktu
 

Wstęp
Aspirin C to lek, wyprodukowany przez firmą Bayer. Preparat należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W jego skład
wchodzi kwas acetylosalicylowy oraz witamina C. Aspirin C wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz
przeciwzapalne. Preparat stosuje się przy objawowym leczeniu grypy i przeziębienia, a w szczególności objawów takich jak: ból gardła,
mięśni, zębów i gorączka.
Musująca postać leku Aspirin C pozwala szybciej trafić w źródło bólu, dzięki ułatwionemu wchłanianiu substancji czynnej.
Zawarty w preparacie kwas askorbinowy uczestniczy w produkcji przeciwciał, przez co poprawia odpowiedź immunologiczną
leukocytów u ludzi.

Składniki
1 tabletka Aspirin C zawiera:

● Substancje czynne: 1 tabletka musująca zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg witaminy C.
● substancje pomocnicze: sodu cytrynian bezwodny, sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny.

Po przyjęciu doustnym maksymalne stężenie w osoczu występuje po 0.3 do 2 godzin.

Wskazania i działanie
Wskazaniem do stosowania leku Aspirin C są:

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

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w preparacie Aspirin C, działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i
przeciwgorączkowo. Dodatek witaminy C uzupełnia jej niedobory, występujące w przebiegu zakażeń.
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Dawkowanie
Przyjmowanie leku Aspirin C powinno odbywać się następująco dla poszczególnych grup wiekowych:
Dorośli: 400-800 mg jednorazowo (co odpowiada 1-2 tabletkom musującym).
Młodzież powyżej 12 lat: 400 mg jednorazowo (co odpowiada 1 tabletce musującej) - tylko na zalecenie lekarza.

Tabletki Aspirin C należy rozpuścić w 1 szklance letniej wody i wypić musujący płyn.
Lek należy przyjmować po spożyciu posiłku.
W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana co 4-8 godzin.
Maksymalna dawka dobowa Aspirin C wynosi 8 tabletek musujących.

Przeciwwskazania
Preparatu Aspirin C nie można stosować w następujących sytuacjach:

● w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany;
● u pacjentów ze skazą krwotoczną;
● w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy;
● przy ciężkiej niewydolności serca, wątroby lub nerek;
● gdy pacjent stosuje preparat metotreksat w dawkach 15 mg na 1 tydzień lub większych;
● u dzieci poniżej 12. roku życia;
● w ostatnim trymestrze ciąży.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Aspirin C może wywoływać działania niepożądane. Nie u każdego pacjenta one wystąpią.
Wśród działań niepożądanych, wywołanych przyjmowaniem preparatu wyróżnia 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 opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz).

Zaburzenia układu nerwowego
● Zawroty głowy i 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.
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W przypadku wystąpienia fusowatych wymiotów lub czarnych, smolistych stolców należy zaprzestać przyjmowania leku i niezwłocznie
zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.

Do objawów ciężkiej nadwrażliwości na lek Aspirin C należą: 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 jeden z objawów ciężkiej nadwrażliwości, należy pacjentowi natychmiast zapewnić profesjonalną opiekę medyczną.

Przechowywanie
Preparat Aspirin C należy przechowywać w temperaturze pokojowej do 25 stopni Celsjusza. Lek umieścić w miejscu niewidocznym oraz
niedostępnym dla małych 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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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