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Aspirin pro 500 mg x 8 tabl powlekanych
 

Cena: 10,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

Wskazania i działanie
Nowa Aspirin®PRO to nowoczesna tabletka powlekana z unikatową, opatentowaną przez firmę Bayer technologią MicroActive®.
Zmikronizowane kryształki kwasu acetylosalicylowego oraz zbuforowany, musujący rdzeń tabletki zapewniają:

6 razy szybsze uwalnianie substancji aktywnej*
2,5 razy szybsze wchłanianie *
2 razy szybszy efekt przeciwbólowy

* W porównaniu do zwykłych tabletek Aspirin.
Objawowe leczenie gorączki i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu, np. ból głowy, dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i
grypie, bóle zębów, bóle mięśni.

Przeciwwskazania
Uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; napady astmy oskrzelowej lub
reakcja alergiczna (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężki nieżyt nosa, wstrząs) w wywiadzie, wywołane podaniem kwasu
acetylosalicylowego lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ; choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; skaza
krwotoczna lub podwyższone ryzyko krwawienia; ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca; metotreksat w dawkach większych niż
20 mg na tydzień; doustne leki przeciwzakrzepowe; ciąża powyżej piątego miesiąca; dzieci poniżej 12 r.ż. bez przepisu lekarza.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież (w wieku 16 lat i powyżej): jednorazowo 1 do 2 tabletek. W razie konieczności, dawka jednorazowa może być
powtarzana po upływie co najmniej 4 godzin (nie więcej niż 6 tabletek na dobę).
Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i powyżej): jednorazowo 1 tabletka. Dawka jednorazowa może być powtarzana po upływie co
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najmniej 4 godzin (nie więcej niż 4 tabletki na dobę).
Młodzież w wieku 12 – 15 lat (40 - 50 kg):  jednorazowo 1 tabletka. Dawka jednorazowa może być powtarzana po upływie co najmniej 4
godzin (nie więcej niż 6 tabletek na dobę).
Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki lub dłużej niż 3-4 dni w leczeniu bólu, chyba że
lekarz zaleci inaczej. Tabletki należy przyjmować doustnie, z dużą ilością płynu.
Działania niepożądane 
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Zwiększone ryzyko krwawień i krwotoków, wydłużenie czasu krwawienia, mogą również wystąpić
krwawienia z przewodu pokarmowego i wewnątrzczaszkowe.
Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne, astma, obrzęk naczynioruchowy.
Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, zawroty głowy, wrażenie utraty słuchu, szumy uszne, będące zazwyczaj objawami
przedawkowania, krwotok wewnątrzczaszkowy.
Zaburzenia żołądka i jelit: bóle brzucha, potencjalnie zagrażające życiu, jawne lub utajone krwawienia z przewodu pokarmowego
(fusowate wymioty, smoliste stolce, itp.), skutkiem których może być niedokrwistość z niedoboru żelaza, choroba wrzodowa żołądka,
perforacja.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwykle przemijające po zaprzestaniu leczenia,
uszkodzenie wątroby, głównie na poziomie hepatocytów.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: pokrzywka, reakcje skórne.
Zaburzenia ogólne: Zespół Rey

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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