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Polopiryna C x 10 tabl musujących
 

Cena: 15,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 tabl. musująca zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 200 mg kwasu askorbowego.

Wskazania i działanie

Bóle o słabym lub średnim nasileniu (bóle głowy, mięśniowe i stawowe)
Gorączka w przebiegu przeziębienia lub infekcji wirusowych.

Kwas acetylosalicylowy działa głównie przez hamowanie uwalniania i biosyntezy prostaglandyn z nienasyconych kwasów tłuszczowych;
zmniejsza agregację płytek krwi przez blokowanie uwalniania z płytek kwasu adenozynodifosforowego i tromboksanu; w dawkach
powyżej 1 g/dobę zmniejsza krzepliwość krwi i wykazuje działanie fibrynolityczne. Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i
przeciwzapalnie. Działanie przeciwgorączkowe i napotne jest silnie zaznaczone już przy dawkach 1,0-1,5 g/dobę (zwłaszcza przy
podwyższonej temperaturze ciała), działanie przeciwzapalne wyraźnie zaznaczone jest dopiero po kilku dniach przyjmowania. Wchłania
się szybko i prawie całkowicie z przewodu pokarmowego - głównie z żołądka, w mniejszym stopniu z jelit. Szybkość wchłaniania zależy
od pH treści. Wiąże się z albuminami osocza w 50-90%. Łatwo przenika do tkanek oraz przez barierę łożyska i do mleka matki.
Przyjmowany długotrwale - w czasie ciąży wpływa niekorzystnie na płód, w okresie laktacji może powodować u karmionego
niemowlęcia kwasicę metaboliczną (dawki powyżej 3 g/dobę u matki). Jest metabolizowany w wątrobie (mitochondria i retikulum
endoplazmatyczne) oraz w innych tkankach. Wydalany jest w 10% z moczem w postaci nie związanej oraz w postaci metabolitów (w
75% jako kwas salicylurowy). T0,5 wynosi 2-4 h. Dodatek kwasu askorbowego uzupełnia niedobory witaminy powstające podczas
stosowania kwasu acetylosalicylowego (kwas acetylosalicylowy wpływa na metabolizm witaminy C zmniejszając jej stężenie w
krwinkach białych i osoczu).

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż.: doraźnie 1-2 tabl. (500-1000 mg kwasu acetylosalicylowego); przeciwbólowo i przeciwgorączkowo: 1-2
tabl. co 8 h. Nie należy przekraczać dawki 4 g kwasu acetylosalicylowego na dobę. Lek przyjmować po rozpuszczeniu w 1/3-1/2 szklanki
letniej wody, po jedzeniu.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na salicylany. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego, skazy
krwotoczne i zaburzenia krzepnięcia krwi, chorzy z polipem nosa. Dzieci poniżej 13 r.ż. (zwłaszcza w przebiegu ospy wietrznej i grypy ze
względu na możliwość wystąpienia zagrażającego życiu zespołu Reye'a). Ostrożnie stosować u chorych z niewyrównaną
niewydolnością krążenia, w astmie, niewydolności nerek i poważnych schorzeniach wątroby. Nie stosować u leczonych doustnymi
preparatami przeciwcukrzycowymi. W czasie ciąży tylko na wyraźne zlecenie lekarza (szczególnie ostrożnie w III trymestrze ze względu
na niekorzystny wpływ na płód, ryzyko zwiększenia krwawień okołoporodowych, krwawień u noworodka, przyspieszenie zamknięcia
przewodu tętniczego). W czasie karmienia piersią - doraźnie, po konsultacji z lekarzem.

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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