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Pyralgina Gorączka 500 mg x 6 saszetek
 

Cena: 11,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 6 sasz

Postać Proszki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Metamizolum magnesicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Pyralgina Gorączka 500 mg w postaci saszetek z granulatem do sporządzania roztworu doustnego jest produktem z metamizolem
magnezowym. Lek może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku od 15 lat (o masie ciała większej niż 53 kg). 
Na co są saszetki Pyralgina Gorączka 500 mg? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie gorączki. Lek powinien być stosowany
wyłącznie w sytuacji, kiedy korzystanie z innych środków o podobnym działaniu jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Produkt może
być też wykorzystany w przypadku sporadycznie występujących dolegliwości bólowych. Metamizol jest pochodną pirazolonu. Ma
działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, a także spazmolityczne.

W opakowaniu znajduje się 6 saszetek z granulatem do sporządzania roztworu Pyralgina Gorączka 500 mg. W skład każdej saszetki
wchodzi 500 mg metamizolu magnezowego (w postaci metamizolu magnezowego sześciowodnego), a także składniki pomocnicze. Lek
Pyralgina Gorączka 500 mg w postaci saszetek z granulatem może być stosowany jedynie w przypadkach, kiedy inne środki są u
pacjenta przeciwwskazane lub okazują się nieskuteczne. Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy przeczytać jego ulotkę,
która została dołączona do opakowania. Jeśli lekarz nie wyda innych zaleceń, dawkowanie saszetek Pyralgina Gorączka 500 mg opisane
w ulotce powinno być przestrzegane. Preparat leczniczy można stosować jednorazowo w dawce 1–2 saszetki i jednocześnie nie należy
przekraczać maksymalnej dawki dobowej produktu leczniczego, która wynosi 6 saszetek. Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 7
dni.

U pacjentów stosujących lek Pyralgina Gorączka 500 mg w postaci saszetek z granulatem mogą wystąpić działania niepożądane,
chociaż nie muszą się one pojawić u każdego, kto korzysta z preparatu leczniczego. Lek może powodować zaburzenia krwi i układu
chłonnego, poza tym powoduje u niektórych zaburzenia układu immunologicznego. Możliwe skutki uboczne Pyralgina Gorączka 500 mg
obejmują też zaburzenia układu nerwowego oraz zaburzenia naczyniowe. Nie jest wykluczone też wystąpienie pewnych zaburzeń
żołądka i jelit, a także wątroby i dróg żółciowych, poza tym wystąpić mogą zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, a oprócz tego nerek i
dróg moczowych. Szczegółowo skutki uboczne leku Pyralgina Gorączka 500 mg oraz częstotliwość ich występowania u pacjentów
opisano w ulotce dołączonej do opakowania.

Lek Pyralgina Gorączka 500 mg ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy pacjenci mogą go stosować. Przeciwwskazanie stanowi
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nadwrażliwość na jego składniki czynne lub pomocnicze. Lek nie powinien być stosowany przy zaburzeniach czynności szpiku kostnego
oraz przy zmianach obrazu morfologicznego krwi. Nie należy przyjmować go również w trzecim trymestrze ciąży, poza tym jest
przeciwwskazany w przypadku występującej u pacjenta ostrej niewydolności nerek lub wątroby czy przy ostrej porfirii wątrobowej. Nie
należy też stosować produktu przy wrodzonym niedoborze dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Opis
Każda saszetka zawiera 500 mg metamizolu magnezowego w postaci metamizolu magnezowego sześciowodnego. Substancje
pomocnicze o znanym działaniu: sód, żółcień pomarańczowa (E110). Każda saszetka zawiera 4,58 mg (0,2 mmol) sodu. Granulat do
sporządzania roztworu doustnego. Jednorodny granulat, koloru pomarańczowego, niezbrylony o pomarańczowym smaku.

Składniki
Metamizolum Magnesicum

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
Stosowanie metamizolu wiąże się z rzadkim, lecz zagrażającym życiu ryzykiem wystąpienia agranulocytozy lub wstrząsu.
Agranulocytoza i trombocytopenia. Stosowanie produktu leczniczego w dużych dawkach lub długotrwale zwiększa ryzyko
agranulocytozy. Należy poinformować pacjenta o tym, aby w razie wystąpienia objawów agranulocytozy, np. podwyższonej temperatury
ciała połączonej z bólem gardła i owrzodzeniami w jamie ustnej lub małopłytkowości, natychmiast odstawił produkt i skontaktował się z
lekarzem. Konieczne jest wykonanie badania krwi. Leczenie należy przerwać niezwłocznie, zanim jeszcze uzyska się wyniki badań
laboratoryjnych. Pacjenci, u których wystąpiła agranulocytoza w odpowiedzi na leczenie metamizolem, są szczególnie narażeni na
wystąpienie podobnej reakcji na stosowanie innych pirazolonów i pirazolidyny. W razie konieczności długotrwałego podawania
metamizolu pacjentowi, należy bezwzględnie przeprowadzać regularnie kontrolne badania krwi, gdyż metamizol może powodować
uszkodzenie szpiku kostnego. Pancytopenia. W przypadku wystąpienia pancytopenii należy natychmiast przerwać leczenie i wykonać
pełne badanie krwi, aż sytuacja się unormuje. Należy poinformować pacjenta, aby natychmiast zgłosił się do lekarza, jeżeli podczas
leczenia wystąpią oznaki choroby i objawy, które wskazują na dyskrazję krwi (np. ogólnie złe samopoczucie, infekcja, utrzymująca się
gorączka, krwiaki, krwawienia, bladość). Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne. Należy poinformować pacjenta o tym, aby w
przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej lub anafilaktoidalnej, np. duszności, obrzęku języka, obrzęku
naczynioruchowego, wysypki czy pokrzywki natychmiast odstawił produkt i wezwał pomoc lekarską, gdyż istnieje zagrożenie życia.
Pacjenci wykazujący reakcję anafilaktyczną lub inną immunologiczną reakcję na metamizol są także narażeni na podobną reakcję na
inne pirazolony i pirazolidyny. Pacjenci wykazujący reakcję anafilaktoidalną na metamizol są także szczególnie narażeni na podobną
reakcję na nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji
anafilaktoidalnych po przyjęciu produktu zawierającego metamizol jest znacznie podwyższone u pacjentów z zespołem astmy
analgetycznej lub nietolerancją leków przeciwbólowych objawiającą się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym, w szczególności jeśli
towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok; z astmą oskrzelową, szczególnie przy jednoczesnym występowaniu
zapalenia zatok przynosowych i polipów w nosie, z przewlekłą pokrzywką, z nietolerancją niektórych barwników (np. tartrazyna) lub
konserwantów (np. benzoesany), z nietolerancją alkoholu objawiającą się kichaniem, łzawieniem oczu i silnym zaczerwienieniem twarzy
w reakcji nawet na niewielkie ilości alkoholu, może to wskazywać na nierozpoznaną wcześniej astmę analgetyczną. U pacjentów z
uczuleniem może dojść do wstrząsu anafilaktycznego. Dlatego podczas stosowania metamizolu zaleca się zachować szczególną
ostrożność u pacjentów z astmą lub atopią. Pacjentom z podwyższonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktoidalnych metamizol
wolno podawać tylko po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Jeśli zajdzie taka konieczność należy podawać go w
warunkach ścisłej kontroli lekarskiej, z zapewnieniem możliwości udzielenia pomocy w nagłym przypadku. Ciężkie reakcje skórne.
Podczas stosowania metamizolu zgłaszano zagrażające życiu reakcje skórne - zespół Stevensa Johnsona (SJS, ciężka choroba
alergiczna objawiająca się pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką i bólami
stawowymi) i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN, choroba Lyella, ciężka gwałtownie przebiegająca choroba alergiczna
objawiająca się pękającymi olbrzymimi pęcherzami podnaskórkowymi, rozległymi nadżerkami na skórze, spełzaniem dużych płatów
naskórka oraz gorączką). W razie pojawienia się objawów lub oznak SJS lub TEN leczenie metamizolem należy natychmiast przerwać i
nie wolno go już nigdy ponownie wprowadzać. Pacjentów należy uczulić na oznaki i objawy oraz dokładne kontrolowanie reakcji
skórnych, w szczególności w pierwszych tygodniach leczenia. Reakcje przebiegające ze znacznym spadkiem ciśnienia tętniczego.
Metamizol może powodować reakcje hipotensyjne. Reakcje te mogą być zależne od dawki. Wystąpienie ich jest bardziej
prawdopodobne w przypadku pozajelitowego podania produktu leczniczego, szczególnie podczas zbyt szybkiego wstrzykiwania postaci
dożylnej. Ryzyko spadku ciśnienia tętniczego zwiększa się u pacjentów ze skurczowym ciśnieniem tętniczym mniejszym niż 100 mm Hg
lub z niewydolnością serca i zaburzeniami krążenia (np. zawał serca lub urazy wielonarządowe), także u pacjentów ze zmniejszoną
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objętością krwi krążącej oraz pacjentów odwodnionych, z wysoką gorączką. Dlatego w przypadku tych pacjentów należy rozważyć
potrzebę podania produktu, a w razie zastosowania prowadzić ścisły nadzór. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji hipotensyjnych,
konieczne może okazać się podjęcie działań zapobiegawczych (np. wyrównanie zaburzeń krążenia). U pacjentów, u których koniecznie
należy unikać obniżenia ciśnienia krwi, np. w przypadku ciężkiej choroby wieńcowej lub istotnych zwężeń naczyń domózgowych,
metamizol można stosować tylko pod ścisłą kontrolą parametrów hemodynamicznych. Produkt leczniczy stosować ostrożnie u
pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.
Polekowe uszkodzenie wątroby. U pacjentów leczonych metamizolem notowano przypadki ostrego zapalenia wątroby, przebiegającego
głównie z uszkodzeniem komórek wątrobowych i pojawiającego się w okresie od kilku dni do kilku miesięcy po rozpoczęciu leczenia.
Objawy przedmiotowe i podmiotowe obejmują zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w surowicy, w tym z żółtaczką, często w
kontekście reakcji nadwrażliwości na inne leki (np. wysypka skórna, dyskrazje komórek krwi, gorączka i eozynofilia) lub z jednoczesnymi
cechami zapalenia wątroby na podłożu autoimmunologicznym. U większości pacjentów objawy ustępowały po przerwaniu leczenia
metamizolem, jednak w pojedynczych przypadkach notowano progresję do ostrej niewydolności wątroby z koniecznością
przeszczepienia tego narządu. Mechanizm powstawania uszkodzenia wątroby na skutek stosowania metamizolu nie jest jasno
określony, ale dane wskazują na występowanie mechanizmu immunologiczno-alergicznego. Pacjentów należy informować o
konieczności kontaktu z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów świadczących o uszkodzeniu wątroby. U takiego pacjenta należy
przerwać leczenie metamizolem i wykonać badania czynności wątroby. Jeśli u pacjenta nastąpiło uszkodzenie wątroby podczas
stosowania metamizolu, nie należy ponownie wdrażać leczenia metamizolem, jeśli nie stwierdzono innych przyczyn uszkodzenia
wątroby. Produkt leczniczy zawiera barwnik żółcień pomarańczową (E110), który u niektórych pacjentów może powodować reakcje
alergiczne. Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na jedną saszetkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
Każda saszetka zawiera 0,04 wymiennika węglowodanowego.

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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