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Aspirin c x 20 tabl musujących (inpharm bg)
 

Cena: 45,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent INPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Acidum
ascorbicum

Opis produktu
 

Wstęp
Produkt leczniczy Aspirin C dostępny w formie łatwych do stosowania, rozpuszczalnych tabletek musujących jest polecany do
stosowania w stanach przeziębienia i grypy. Kwas acetylosalicylowy i witamina C (substancje czynne leku) łagodzą najczęściej
występujące objawy przeziębienia, takie jak: kaszel, gorączka, ból gardła, bóle mięśni i stawów. Niwelują też występujące w organizmie
stany zapalne. Kwas acetylosalicylowy to substancja o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Witamina
C z kolei wzmacnia odporność organizmu oraz wykazuje właściwości antyoksydacyjne.

Forma podania preparatu Aspirin C (rozpuszczalne w wodzie, musujące tabletki) przyspiesza jego wchłanianie. Sprzyja także
przyjmowaniu większej ilości płynów – co jest szczególnie istotne w leczeniu pacjentów, którzy przyjmują dziennie mniej płynów niż
zalecają specjaliści.

Skład
Substancje czynne: kwas acetylosalicylowy i witamina C. 1 tabletka zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg witaminy C.

Substancje pomocnicze: sodu cytrynian bezwodny, sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny.

Wskazania i działanie
Lek Aspirin C w formie tabletek musujących polecany jest do objawowego leczenia takich dolegliwości jak:

dolegliwości bólowe o małym i/lub umiarkowanym nasileniu (np.: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle menstruacyjne).
dolegliwości bólowe praz gorączka w przebiegu przeziębienia i/lub grypy.

Dawkowanie
Lek Aspirin C w formie tabletek musujących powinien być zawsze przyjmowany według zaleceń znajdujących się na ulotce lub po
konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
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Dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek musujących. Dawka dobowa, której nie należy przekraczać wynosi 8 tabletek. Po przyjęciu jednej
dawki należy odczekać 4-8 godzin. Dopiero po upływie tego czasu może zostać podana kolejna dawka leku Aspirin C.
Dzieci w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę musującą. Dawka dobowa, której nie należy przekraczać wynosi 3 tabletki. Po
przyjęciu jednej dawki należy odczekać 4-8 godzin. Dopiero po upływie tego czasu może zostać podana kolejna dawka leku Aspirin C.

Lek jest przeznaczony do stosowania doustnego. 1-2 tabletki musujące należy rozpuścić w szklance wody i przyjmować po posiłkach.
Jeśli po 3-5 dniach od rozpoczęcia leczenia preparatem Aspirin C w formie tabletek musujących nie nastąpi poprawa stanu zdrowia
pacjenta, konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Przeciwwskazania
Leku Aspirin C w formie tabletek musujących nie należy stosować w przypadku:

● nadwrażliwość na substancję czynną (kwas acetylosalicylowy), inne salicylany lub którykolwiek pozostały składnik leku;
● u pacjentów ze skazą krwotoczną;
● w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy;
● jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby, lub ciężka niewydolność nerek;
● jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym
działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
● jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub
większych;
● jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży;
● u dzieci poniżej 12 lat.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas przyjmowania preparatu Aspirin C pacjentom stosującym leki zmniejszające
krzepliwość krwi, leki przeciwcukrzycowe, leki na dnę moczanową, leki przeciwdepresyjne, leki moczopędne, niektóre leki na
nadciśnienie.

Leku Aspirin C nie powinny także przyjmować kobiety w I i II trymestrze ciąży – chyba, że na wyraźne polecenie lekarza i pod jego
ścisłym nadzorem.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, również Aspirin C w formie tabletek musujących może wywołać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Pełna lista działań niepożądanych znajduje się w dołączonej do leku ulotce.

Najczęściej występujące działania niepożądane to:

● dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. zgaga, nudności, wymioty);
● szumy uszne i zawroty głowy;
● wysypka, pokrzywka, zapalenie błony śluzowej nosa;
● krwotoki (z nosa lub dziąseł).

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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