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Pyralgina 500 mg x 50 tabl
 

Cena: 36,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Metamizolum natricum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Substancją czynną preparatu Pyralgina jest metamizol sodu, niesteroidowy lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy, wykazujący
również słabe działanie rozluźniające mięśnie.

Preparat leczniczy Pyralgina jest wskazany do stosowania w przypadku bólów różnego pochodzenia o dużym nasileniu oraz gorączki,
gdy zastosowanie innych środków jest nieskuteczne lub przeciwwskazane.

Skład

Substancją czynną leku Pyralgina jest metamizol sodowy jednowodny.
1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian.

Preparat leczniczy Pyralgina zawiera sód.

Dawkowanie
Lek Pyralgina należy stosować tak, jak opisano to w ulotce dołączonej do opakowania lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli
Dawkowanie jest uzależnione od natężenia bólu lub gorączki i indywidualnej wrażliwości pacjenta na metamizol. Zawsze należy
stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

W bólach występujących sporadycznie i gorączce - od 500 mg do 1000 mg (od 1 do 2 tabletek).

Maksymalna jednorazowa dawka doustna wynosi 1g (2 tabletki), maksymalna dawka dobowa 3 g (6 tabletek). Pomiędzy
przyjmowaniem poszczególnych dawek należy zachować odstęp od 6 do 8 godzin.
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Zauważalne działanie następuje po około 30-60 minutach od przyjęcia preparatu Polopiryna.

Nie należy leku Pyralgina stosować dłużej niż 3-5 dni bez uprzedniej konsultacji tego faktu z lekarzem.

Tabletki przyjmuje się popijając dostateczną ilością płynu (np. szklanką wody).
Lek Pyralgina należy stosować podczas lub bezpośrednio po posiłkach.

Nie należy łączyć leku Pyralgina ze spożyciem alkoholu. Alkohol może mieć wpływ na skuteczność preparatu leczniczego.

U osób w podeszłym wieku, pacjentów osłabionych lub z niewydolnością nerek dawkę leku Pyralgina należy zmniejszyć ze względu na
możliwość wydłużenia czasu wydalania produktów rozkładu metamizolu.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Pyralgina niż jest zalecana, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą. Podczas przedawkowania mogą wystąpić takie objawy, jak: zawroty głowy, zaburzenia słuchu, szum w uszach, zaburzenia
świadomości, pobudzenie psychoruchowe, śpiączka, drgawki toniczno-kloniczne czy zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia
rytmu serca (tachykardia). Przedawkowanie metamizolu może spowodować także bóle brzucha, wymioty, nadżerki błony śluzowej
żołądka i dwunastnicy, krwawienia, perforacje, uszkodzenie komórek wątrobowych, śródmiąższowe zapalenie nerek oraz alergiczny
skurcz oskrzeli. Odnotowano przypadki wystąpienia wysypki, pokrzywki, obrzęku, złuszczającego zapalenia oraz toksycznego
martwiczego oddzielania się naskórka. Przyjęcie bardzo dużych dawek leku Pyralgina powoduje wydalanie kwasu rubazonowego, co
może powodować czerwone zabarwienie moczu.

Przeciwwskazania
Nie możesz stosować preparatu Pyralgina, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik leku, inne
pochodne pirazolonu lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, szczególnie objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką,
nieżytem nosa, zmiany w obrazie morfotycznym krwi (leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość).

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Pyralgina 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,
zespół astmy analgetycznej lub znana nietolerancja na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczyniowo-
ruchowym (obrzękiem w obrębie języka, twarzy, warg i (lub) gardła), tj. pacjenci, którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną
reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ), takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen.
ciąża, okres karmienia piersią.

Preparatu Pyralgina nie należy stosować w skojarzeniu z innymi pochodnymi pirazolonu.

Nie należy podawać leku Pyralgina 500 mg dzieciom i młodzieży poniżej 15. roku życia. Dla tej grupy wiekowej przeznaczone są inne
formy i moc preparatu leczniczego. Należy o nie zapytać lekarza lub farmaceutę.

Wstęp
Pyralgina to preparat leczniczy, którego producentem jest Polpharma. Lek występuje w postaci białych tabletek o podłużnym kształcie. 
Pyralginę stosuje się w przypadku, gdy pacjent ma gorączkę lub ból o różnej etiologii, którego nasilenie jest duże. Lek ma zastosowanie
szczególnie gdy inne środki lecznicze są nieskuteczne lub nie mogą zostać zastosowane. Preparat leczniczy Pyralgina działa także
rozkurczowe na mięśnie gładkie, choć jest to działanie niewielkie.

Lek Pyralgina stosuje się u dorosłych i młodzieży powyżej 15. roku życia.

Prezentowane opakowanie leku Pyralgina zawiera 50 tabletek.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, również Pyralgina może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących
ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań
niepożądanych.
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Ze względu na zagrożenie życia lek Pyralgina należy natychmiast odstawić i wezwać pomoc lekarską w razie pojawienia się ciężkich
reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych):

rzadko występujący obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychania;
bardzo rzadko występujący ciężki skurcz oskrzeli;
zmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka;
wstrząs anafilaktyczny (zagrażające życiu zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie, omdlenie)–częstość nieznana.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku Pyralgina i zgłosić się do lekarza, w razie pojawienia się bardzo rzadko występujących
ciężkich działań niepożądanych, takich jak:

zespół Stevens-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów
płciowych),
zespół Lyella (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych,
które prowadzą do spełzania dużych powierzchni naskórka i obnażenia dużych powierzchni skóry),
pancytopenia (znaczne zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi: czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi, która
objawia się ogólnym złym samopoczuciem, gorączką, objawami zakażenia, krwiakami, krwawieniami, bladością skóry),
agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity zanik granulocytów we krwi), która objawia się:

dreszczami, wysoką gorączką,
bólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów
płciowych i odbytnicy,
podwyższonym OB,
nie zawsze prawidłowymi wartościami hemoglobiny, erytrocytów i płytek krwi, choć najczęściej są one w normie,
nieznacznie powiększonymi węzłami chłonnymi oraz śledzioną, choć najczęściej są bez zmian.

Pojedyncze doniesienia wskazują, że ryzyko wystąpienia agranulocytozy może się zwiększyć w przypadku przyjmowania
metamizolu przez okres dłuższy niż jeden tydzień.

Działanie niepożądane po zastosowaniu leku Pyralgina, według częstości występowania:

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

wysypka polekowa (przemijająca wysypka),
nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

leukopenia (spadek liczby białych krwinek),
zmiany skórne (grudkowo-plamkowe).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

małopłytkowość (krwawienia, krwiaki),
astma analgetyna, napady astmy,
ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek,
białkomocz, skąpomocz, bezmocz.

Częstość nieznana:

bóle i zawroty głowy,
wymioty, nudności, biegunka, podrażnienie żołądka, bóle brzucha,
czerwone zabarwienie moczu (po wysokich dawkach metamizolu),
uszkodzenie wątroby.

Preparat leczniczy Pyralgina może wejść w interakcję z:

lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny,
lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (np. kaptopryl),
lekami moczopędnymi,
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doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi,
fenytoiną,
sulfonamidami,
barbituranami (fenobarbital),
inhibitorami MAO (monoaminooksydazy),
litem,
chloropromazyną,
metotreksatem.

Stosowanie leku Pyralgina należy wówczas skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu leczniczego Pyralgina wraz z lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny
(fenylobutazon, propyfenazon).

Stosowanie leku Pyralgina należy skonsultować z lekarzem w przypadku: chorób serca, zaburzeń krążenia, wysokiej gorączki, choroby
wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, chorób uczuleniowych (pokrzywka, atopowe), nietolerancji niektórych barwników (tartrazyna) lub
konserwantów (benzoesany).

Przechowywanie
Lek Pyralgina należy przechowywać w temperaturze pokojowej, która nie przekracza 25 stopni Celsjusza.
Preparat Pyralgina przechowuj w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowuj lek Pyralgina w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosuj leku Pyralgina po upływie terminu ważności (widoczny na blistrze i opakowaniu). Termin ważności rozumiany jest jako
ostatni dzień miesiąca.

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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