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Polopiryna S 300 mg x 20 tabl
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Polopiryna S w postaci tabletek z kwasem acetylosalicylowym stosowany jest przy bólach o lekkim nasileniu lub średnim, a także
przy dolegliwościach towarzyszących przeziębieniu i grypie. Lek przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i młodzieży od 16. roku
życia.

Na co jest Polopiryna S? Wskazaniem do stosowania leku jest walka z bólem, w tym szczególnie z bólami zębów i głowy, a oprócz tego
mięśni i stawów. Produkt może być pomocny przy zawale mięśnia sercowego lub w profilaktyce ponownego zawału serca. Można
stosować go również w przypadku stanów chorobowych wymagających podawania kwasu acetylosalicylowego długotrwale i w dużych
dawkach, w tym np. w czasie reumatoidalnego zapalenia stawów, jeśli tak zaleci lekarz. Lek Polopiryna S można wykorzystać
dodatkowo w przypadku dolegliwości, które towarzyszą przeziębieniu bądź grypie z gorączką. Substancja czynna leku, kwas
acetylosalicylowy, to organiczny związek chemiczny wykazujący działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, a przy
terapii długotrwałej także przeciwzakrzepowe.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek Polopiryna S. W skład każdej z nich wchodzi 300 mg kwasu acetylosalicylowego, a także
składniki pomocnicze. Produkt leczniczy należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w jego ulotce lub zgodnie z zaleceniami
lekarza. Jeśli lek będzie stosowany przez osoby dorosłe przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, zaleca się przyjmowanie 1-2 tabletek co 4
godziny, jednak nie więcej niż 3 g substancji czynnej na dobę, czyli nie więcej niż 10 tabletek Polopiryna S na dobę. W przypadku
stosowania leku przez młodzież w wieku od 16. roku życia nie należy przekraczać dawki 2-3 tabletek na dobę. Przy zawale mięśnia
sercowego i profilaktyce ponownego zawału należy stosować ½ do 1 tabletki Polopiryny S na dobę. Jeśli natomiast chodzi o
dawkowanie przy stanach zapalnych, powinien je ustalić lekarz, jednak zazwyczaj podaje się 2 tabletki 3-4 razy na dobę przy RZS i 3
tabletki 4 razy na dobę przy gorączce reumatycznej.

Lek Polopiryna S powinien być przyjmowany w czasie posiłku lub po nim i popijany odpowiednią ilością wody. W razie potrzeby
dopuszczalne jest też rozpuszczenie tabletki w ½ szklance wody. Bez konsultacji z lekarzem nie powinno się stosować leku dłużej niż 3
dni. Przyjmowanie produktu może u niektórych wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Są to między innymi zaburzenia
krzepnięcia krwi i układu chłonnego, zaburzenia układu nerwowego i immunologicznego, a dodatkowo zaburzenia naczyniowe i serca.
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Możliwe są zaburzenia żołądka i jelit, a także wątroby i dróg żółciowych. Nie są wykluczone też zaburzenia nerek oraz dróg moczowych.
Szczegółowo temat został omówiony w dołączonej do opakowania ulotce. W ulotce produktu leczniczego Polopiryna S opisano też
przeciwwskazania do jego stosowania oraz wymagane środki ostrożności, na które należy zwrócić uwagę przed przyjęciem tabletki.
Uważać należy również na możliwe interakcje leku Polopiryna S z niektórymi lekami.

Opis
Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego. Białe, obustronnie płaskie tabletki, z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Składniki
Acetylsalicylic Acid

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
Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie: w pierwszym i drugim trymestrze ciąży; w przypadku nadwrażliwości na
niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące; podczas jednoczesnego stosowania leków
przeciwzakrzepowych; 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 przeciw dnie; u
pacjentów z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie; u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
oraz z przewlekłą niewydolnością nerek; u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem
rumieniowatym układowym oraz niewydolnością wątroby, 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. Kwas acetylosalicylowy 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. Należy 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 kwasem
acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia uszkodzenia błony śluzowej przewodu
pokarmowego. U pacjentów w podeszłym wieku produkt należy stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych,
ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów. Istnieją dowody na to, że leki
hamujące cyklooksygenazę (enzym uczestniczący w syntezie prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez
wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

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.
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