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Aspirin C x 20 tabl musujących
 

Cena: 43,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Acidum
ascorbicum

Opis produktu
 

Wstęp
Aspirin C to lek w postaci tabletek musujących, który sprawdzi się w przypadku objawów grypy i przeziębienia. Jego działanie polega
nie tylko na zwalczaniu nieprzyjemnych dolegliwości, ale również na wzmacnianiu układu odpornościowego, co jest możliwe dzięki
zawartej w leku witaminie C. Chorzy mogą zatem liczyć na szybki powrót do zdrowia oraz wykonywania codziennych czynności.
Specjalna rozpuszczalna formuła sprawia, że lek Aspirin C jest łatwo przyswajalny i zaczyna działać już po chwili. Jednym ze
składników aktywnych jest kwas acetylosalicylowy. Substancja wyróżnia się wszechstronnym działaniem, jednak jej główną funkcją jest
hamowanie procesu produkcji prostaglandyn, które sprawiają, że receptory bólu są bardziej wrażliwe. W momencie zatrzymania ich
produkcji jednocześnie zmniejsza się wrażliwość receptorów bólu na bodźce. To z kolei przekłada się na zmniejszenie dolegliwości
bólowych. Dodatkowym efektem związanym z zahamowaniem produkcji prostaglandyn jest redukcja stanu zapalnego. Takie działanie
sprawia, że Aspirin C to lek wyróżniający się właściwościami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi oraz przeciwzapalnymi.

Po rozpuszczeniu tabletki w szklance wody substancje aktywne są natychmiastowo uwalniane. Przekłada się to na ich bardzo szybkie
przyswojenie przez organizm. Lek zawiera też substancje buforowe, które przyspieszają rozpuszczanie substancji aktywnych, a tym
samym wpływają na szybszy powrót organizmu do zdrowia. Warto pamiętać również o tym, iż podczas przeziębienia lub grypy należy
pić dużą ilość płynów. Lek Aspirin C nie zawiera laktozy i glutenu. Jego składnik aktywny, kwas acetylosalicylowy, jest znany i używany
już od ponad stu lat. Dzięki temu mechanizm jego działania został dobrze zbadany – również w kontekście bezpieczeństwa dla zdrowia.
Należy też zaznaczyć, że kwas acetylosalicylowy nie wchodzi w reakcje z większością lekarstw przepisywanych przez lekarza. Niemniej
jednak, osoby przyjmujące inne preparaty powinny zawsze skonsultować się z lekarzem przed zażyciem tabletek Aspirin C – zwłaszcza
jeśli stosują leki przeciwcukrzycowe, na dnę moczanową, zmniejszające krzepliwość krwi, moczopędne, przeciwdepresyjne oraz na
nadciśnienie.

Lek może wpływać na hamowanie krzepnięcia krwi. Jest to bezpośrednio związane z hamowaniem enzymu cyklooksygenazy, który
odpowiada za wytwarzanie prostaglandyn i tromboksanów. Takie działanie jest z jednej strony wykorzystywane w lecznictwie, zaś z
drugiej jest klasyfikowane jako niepożądane, gdyż może wiązać się z krwawieniami. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, zwłaszcza jeśli u chorego zdiagnozowano nadwrażliwość na niesteroidowe leki
przeciwzapalne lub przeciwreumatyczne. Ponadto ważne jest omówienie możliwości przyjmowania tabletek w razie stosowania leków
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przeciwzakrzepowych, przy zaburzeniu czynności wątroby, nerek i zaburzenia krążenia. Konsultacja jest konieczna również w sytuacji,
gdy w przeszłości pacjent cierpiał na chorobę wrzodową lub zmagał się z krwawieniem z przewodu pokarmowego.

Skład
1 tabletka leku Aspirin C zawiera:
● Substancja czynna: 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.
1 opakowanie zawiera 20 tabletek musujących Aspirin C.

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.
 

Galeria
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