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Polopiryna complex x 12 sasz
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 sasz

Postać Proszki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Phenylephrini

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Polopiryna Complex w postaci saszetek z proszkiem do rozpuszczania w gorącej wodzie to produkt złożony z kwasem
acetylosalicylowym, fenylefryny wodorowinianem oraz chlorfenaminy maleinianem. Preparat leczniczy stosuje się w celu redukcji
objawów przeziębienia i grypy u pacjentów dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 16 lat.

Na co jest Polopiryna Complex? Wskazaniem do stosowania leku są dokuczliwe objawy przeziębienia i grypy. Lek może być pomocny w
przypadku gorączki i dreszczy, a także łzawienia oczu, kataru i kichania oraz przekrwienia błony śluzowej nosa wraz z obrzękiem.
Dodatkowo sprawdzić się może w celu redukcji dolegliwości bólowych gardła i głowy, a oprócz tego na bóle mięśniowe i kostno-
stawowe.

Lek Polopiryna Complex posiada trzy składniki czynne. Pierwszym z nich jest kwas acetylosalicylowy, który należy do NLPZ i wykazuje
właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Jego mechanizm działania polega głównie na hamowaniu syntezy
prostaglandyn. Drugą substancją czynną jest fenylefryna, która jest przedstawicielem fenyloetyloamin i stanowi agonistę receptora
adrenergicznego alfa 1. Jej działanie skutkuje spadkiem przekrwienia i obkurczaniem naczyń krwionośnych, co prowadzi do redukcji
stanu zapalnego błon śluzowych, udrożnienia przewodów nosowych, hamowania łzawienia oczu i odruchu kichania. Kolejna substancja
czynna leku, chlorfenaminy maleinian, to antagonista receptorów histaminowych H1, który redukuje objawy nieżytu nosa, w tym katar i
kichanie.

W opakowaniu znajduje się 12 saszetek leku Polopiryna Complex. W skład każdej saszetki wchodzi 500 mg kwasu acetylosalicylowego,
15,58 mg fenylefryny wodorowinianu, co odpowiada 8,21 mg fenylefryny, a także 2 mg chlorfenaminy maleinianu oraz składniki
pomocnicze. Lek Polopiryna Complex powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami wskazanymi w ulotce lub zgodnie z zaleceniami
lekarza. Zazwyczaj dawkowanie u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat to 1 saszetka Polopiryna Complex przyjmowana
co 6-8 godzin, zależnie od potrzeb. Nie powinno się przekraczać dawki leku większej niż 4 saszetki na dobę, co odpowiada dawce 2 g
kwasu acetylosalicylowego, 32 mg fenylefryny oraz 8 mg chlorfenaminy. Aby spożyć lek, należy rozpuścić zawartość saszetki w gorącej
wodzie i wypić po wcześniejszym wymieszaniu. Nie powinno się stosować dawki większej leku niż zalecana, gdyż może to prowadzić do
objawów przedawkowania i ciężkich objawów zatrucia, co może wymagać leczenia szpitalnego.
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Możliwe działania niepożądane leku Polopiryna Complex obejmują różne układy i mogą dotyczyć zaburzeń układu chłonnego i krwi,
zaburzeń układu immunologicznego, nerwowego, a także zaburzeń ucha, błędnika, żołądka i jelit czy też serca i naczyń. Inne działania
niepożądane Polopiryny Complex to zaburzenia układu oddechowego, wątroby i dróg żółciowych, a oprócz tego nerek i dróg
moczowych. Możliwe są również zaburzenia ogólne, czy też zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Szczegółowo temat rozwija dołączona
do opakowania ulotka, gdzie wyszczególniono też przeciwwskazania do stosowania leku i środki ostrożności, które należy zachować
przy ewentualnej terapii.

Opis
Każda saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 15,58 mg fenylefryny wodorowinianu co odpowiada 8,21 mg fenylefryny, 2
mg chlorofenaminy maleinianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, siarczyny (z aromatu pomarańczowego). Każda
saszetka zawiera 2182 mg sacharozy.

Składniki
Acetylsalicylic Acid, Chlorphenamine, Phenylephrine

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Produktu nie należy stosować u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika, ze względu na
ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego, oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwdnawe. Należy zachować ostrożność
stosując produkt u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek. U pacjentów z młodzieńczym
reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem rumieniowatym układowym oraz zaburzoną czynnością wątroby produkt należy
stosować ostrożnie, gdyż zwiększa się toksyczność salicylanów; u tych pacjentów należy kontrolować czynność wątroby. Przyjmowanie
produktu w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań
niepożądanych. Produkt należy odstawić na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na ryzyko wydłużonego
czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu. Zachować ostrożność podczas stosowania z metotreksatem w dawkach
mniejszych niż 15 mg na tydzień, ze względu na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny. Jednoczesne
stosowanie z metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg na tydzień jest przeciwwskazane. Ostrożnie stosować w przypadku:
krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej,
nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko
wystąpienia uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Lek może wpływać na płodność kobiet. Lek może wywoływać
nadwrażliwość krzyżową; pacjenci wrażliwi na konkretną substancję przeciwhistaminową, mogą być również wrażliwi na inne. Produkt
należy stosować ostrożnie u pacjentów z okluzyjną chorobą naczyń (w tym choroba Raynauda). Produkt należy stosować ostrożnie u
pacjentów ze skłonnością do retencji moczu lub z jaskrą. W następujących przypadkach należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka:
zaburzenia nerek lub płuc, zapalenie lub rozstrzeń oskrzeli, zaburzenia sercowo-naczyniowe (bradykardia, idiopatyczna hipotonia
ortostatyczna), miażdżyca tętnic mózgowych, zapalenie trzustki, bliznowaciejący wrzód trawienny, niedrożność odźwiernika
dwunastnicy, niedokrwistość, choroby tarczycy, u pacjentów wrażliwych na działanie sedacyjne i pacjentów z padaczką, ponieważ może
to wywoływać interakcje lub wpływać na działanie przyjmowanych przez nich leków. Pacjenci przyjmujący trójpierścieniowe leki
przeciwdepresyjne, maprotylinę lub inne leki o działaniu antycholinergicznym lub chlorofenaminę, powinni niezwłocznie powiadomić
lekarza w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych z uwagi na ryzyko wystąpienia niedrożności porażennej jelit. Należy
poinformować pacjenta o konieczności skontaktowania się z lekarzem, gdy objawy będą utrzymywać się oraz, że nie należy
jednocześnie stosować innych produktów zawierających te same substancje czynne. Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku. Z
uwagi na zawartość fenylefryny oraz chlorofenaminy w składzie, produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym
wieku. W szczególności może powodować bradykardię oraz zmniejszenie przepływu sercowego. Należy kontrolować ciśnienie krwi,
zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku z chorobami serca. Pacjenci w podeszłym wieku częściej są narażeni na wystąpienie:
zawrotów głowy, sedacji, stanów splątania, hipotensji oraz reakcji paradoksalnej, charakteryzującej się nadpobudliwością; pacjenci w
podeszłym wieku są bardziej podatni na antycholinergiczne działanie leków przeciwhistaminowych, objawiające się np. uczuciem
suchości w ustach i zatrzymaniem moczu. Jeśli opisane objawy niepożądane utrzymują się lub jeśli ulegną zaostrzeniu, konieczne może
okazać się przerwanie leczenia. Ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych. Produkt zawiera 2182 mg sacharozy w każdej
saszetce. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów
z cukrzycą. Produkt ze względu na zawartości siarczynów rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.
Produkt zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.
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Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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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