
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Pyralgina 500 mg x 20 tabl
 

Cena: 20,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Metamizolum natricum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Pyralgina 500 mg to lek, którego substancją czynną jest metamizol sodowy jednowodny – pochodna pirazolonu, która wykazuje
działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz spazmolityczne. Mechanizm działania leku Pyralgina nie został do końca poznany,
jednak bazując na dotychczasowych badaniach, można uznać, że działa on prawdopodobnie przez ośrodkowy i obwodowy układ
nerwowy.

Lek Pyralgina 500 mg należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych z grupy pochodnych pirazonolu, dzięki czemu
wskazany jest do leczenia bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu (w tym m.in. bólów migrenowych, bólów kostno-stawowych,
bólów miesiączkowych), a także gorączki, w sytuacji, gdy zastosowanie innych środków leczniczych jest przeciwwskazane lub
nieskuteczne. Pyralgina działa również słabo rozkurczowo na mięśnie gładkie.

Skład

Substancją czynną leku Pyralgina jest: metamizol sodowy jednowodny.

1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego.

Składniki pomocnicze leku to: skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian.

Dawkowanie
Przed przyjęciem leku Pyralgina 500 mg należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub skontaktować się z
lekarzem czy też farmaceutą. Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego u dorosłych oraz młodzieży powyżej 15. roku życia (o
masie ciała wyższej niż 53 kg). Tabletki należy przyjmować, popijając dostateczną ilością płynu (np. szklanką wody). Preparat powinien
być przyjmowany podczas lub bezpośrednio po posiłku. Wyraźne działanie leku jest widoczne po upływie od 30 do 60 minut od podania
doustnego.
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Zalecane dawkowanie Pyralgina 500 mg:
Dawkowanie jest uzależnione od natężenia dolegliwości bólowych lub gorączki, a także indywidualnej wrażliwości pacjenta na
metamizol. Za każdym razem zaleca się stosować najmniejszą dawkę skuteczną. W przypadku bólów różnego pochodzenia
występujących sporadycznie oraz gorączki dawka wynosi od 500 mg do 1000 mg metamizolu (1-2 tabletki).

Maksymalna jednorazowa dawka leku wynosi 1 g (2 tabletki), natomiast maksymalna dawka dobowa to 3 g (6 tabletek).

Przeciwwskazania
Leku Pyralgina 500 mg nie należy stosować w sytuacji, gdy pacjent jest uczulony na którykolwiek składnik preparatu, inne pochodne
pirazolonu lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, co objawia się takimi dolegliwościami jak m.in. obrzęk naczynioruchowy,
pokrzywka, nieżyt nosa, zmiany w obrazie morfotycznym krwi (leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość).

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest również:

zmiana w obrazie morfologicznym krwi (agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość);
ostra niewydolność nerek lub wątroby;
ostra porfiria wątrobowa;
astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne;
wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;
ciąża, okres karmienia piersią.

Preparatu nie należy stosować w skojarzeniu z innymi pochodnymi pirazolonu. Lek Pyralgina 500 mg nie powinien być stosowany u
dzieci poniżej 15. roku życia. Dla młodszych dzieci dostępne są inne postacie oraz moce tego leku.

Wstęp
Lek Pyralgina w postaci tabletek doustnych to preparat dedykowany do walki z różnego pochodzenia silnym bólem, a także gorączką,
gdy zastosowanie innych środków okazało się nieskuteczne lub z jakiegoś powodu nie jest wskazane. Produkt leczniczy może być
stosowany przez osoby dorosłe i młodzież w wieku od 15. roku życia.

Pyralgina zawiera w składzie metamizol sodowy jednowodny. Jest to lek z grupy nieopioidowych leków przeciwbólowych. To pochodna
pirazolonu, która wykazuje działanie przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe, a dodatkowo działa rozkurczowo na mięśnie gładkie
(działanie spazmolityczne). Na co jest Pyralgina 500 mg? Lek wskazany jest do walki z bólem o wysokim natężeniu oraz z gorączką,
jednak jego zastosowanie jest zasadne, jeśli pacjent ma przeciwwskazania do stosowania innych środków lub były one stosowane, ale
okazały się nieskuteczne. Może być pomocny w przypadku bólów migrenowych lub miesiączkowych, a także przy bólach kostno-
stawowych.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek. W skład każdej z nich wchodzi 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego, a także składniki
pomocnicze, w tym skrobia ziemniaczana, stearynian magnezu oraz żelatyna. Tabletki doustne Pyralgina 500 mg powinny być
stosowane zgodnie z ulotką lub zaleceniem lekarza. Dawkowanie zależne jest od natężenia bólu czy też gorączki, a także od
indywidualnej wrażliwości danej osoby na działanie metamizolu. Bardzo ważne, by każdorazowo stosować najmniejszą skuteczną
dawkę leku. Zazwyczaj zaleca się przyjęcie jednorazowo 500-1000 mg substancji czynnej, co odpowiada 1-2 tabletkom Pyralgina.
Każdorazowo należy tabletki przyjmować w czasie posiłku lub bezpośrednio po nim, popijać odpowiednią dawką płynu. Nie wolno
przekraczać maksymalnej dawki jednorazowej leku, która wynosi 1 g metamizolu (2 tabletki) i maksymalnej dawki dobowej wynoszącej
3 g metamizolu (6 tabletek). Bez konsultacji z lekarzem lek nie powinien być stosowany dłużej niż 3-5 dni. W przypadku nieustąpienia
bądź nasilenia się objawów zaleca się kontakt z lekarzem.

Tabletki Pyralgina mogą u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane, choć nie u wszystkich skutki uboczne muszą
wystąpić. Szczegółowo temat opisano w dołączonej do opakowania ulotce, z którą należy się zapoznać przed przyjęciem leku. Do
niezbyt częstych działań niepożądanych Pyralginy zalicza się wysypkę polekową i spadek ciśnienia tętniczego, a do rzadkich skutków
ubocznych Pyralginy zaliczyć można zmiany skórne grudkowo-plamkowe oraz leukopenię. Bardzo rzadko występuje astma
analgetyczna, pogorszenie czynności nerek, małopłytkowość, śródmiąższowe zapalenie nerek bądź ich ostra niewydolność. W ulotce
wymienia się także skutki uboczne o częstości nieznanej, w tym dolegliwości układu pokarmowego, bóle i zawroty głowy, uszkodzenie
wątroby, niedokrwistość hemolityczną i aplastyczną, uszkodzenie szpiku oraz czerwone zabarwienie moczu. Pojawienie się skutków
ubocznych leku Pyralgina wymaga konsultacji z lekarzem. Są jednak również działania niepożądane, które wymagają pilnej pomocy
medycznej. Mowa o ciężkich reakcjach anafilaktycznych, a także o rzadkich działaniach niepożądanych, do których zaliczyć można
zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, pancytopenię czy też agranulocytozę.

Lek Pyralgina posiada przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie może być stosowany przez wszystkich pacjentów. Tabletek
doustnych Pyralgina 500 mg nie należy podawać osobom z nadwrażliwością na metamizol lub inne pochodne pirazolonu lub
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pirazolidyny, ponadto nie powinni ich przyjmować pacjenci, którzy uczuleni są na inne substancje wchodzące w skład leku.
Przeciwwskazaniem jest także ciąża i karmienie piersią, a dodatkowo wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Leku
nie powinno się stosować u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek lub wątroby, a także z ostrą porfirią wątrobową. Nie jest to również
preparat dedykowany osobom z zaburzeniami czynności szpiku kostnego, zespołem astmy analgetycznej lub nietolerancji na leki
przeciwbólowe.

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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