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Pyramidon fast x 10 saszetek o smaku cytrynowym
 

Cena: 13,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 sasz.

Postać Proszki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy
Każda saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego

Pozostałe składniki to: mannitol E 421; magnezu cytrynian bezwodny; sodu diwodorocytrynian; sodu wodorowęglan; kwas
askorbowy; powidon (K25); krzemionka koloidalna bezwodna; aspartam E 951; aromat Lemon MK/1000,101 (zawiera śladowe
ilości Sorbitolu E 420); aromat Contramarum, 201227; aromat Toptropic, 306 (zawiera śladowe ilości Sorbitolu E 420).

Wskazania i działanie
Pyramidon fast, 500 mg, proszek doustny w saszetce jest lekiem przeciwbólowym, przeciwzapalnym I przeciwgorączkowym.
Pyramidon fast stosowany jest w:

bólach słabych do umiarkowanych (np. bóle głowy, bóle zębów, bolesne miesiączkowanie)
dolegliwościach towarzyszących przeziębieniu i grypie
gorączce

Przeciwwskazania
Nie przyjmować leku Pyramidon fast:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników
leku
jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym
działaniu, w tym innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub jelit
jeśli u pacjenta występuje skłonność do krwawień
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek
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jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca
jeśli pacjent jednocześnie stosuje lek metotreksat (lek stosowany m.in. w chorobach nowotworowych i chorobach
reumatycznych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
w ostatnich 3 miesiącach ciąży
u dzieci poniżej 12 lat

Dawkowanie
Dorośli: 1-2 saszetki jednorazowo lub co 4-8 godzin. W ciągu doby nie należy stosować więcej niż 6 saszetek.
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka jednorazowo lub co 4-8 godzin. W ciągu doby nie należy stosować więcej niż 3 saszetki, bez
popijania.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zaburzenia żołądka i jelit
Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu
krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im
większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z krwawieniem i perforacją lub bez.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych).
Zaburzenia układu nerwowego:
bóle, zawroty głowy. zaburzenia słuchu, szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu
krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia.
Zaburzenia naczyniowe:
Wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki
przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
Zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek.
Zaburzenia układu immunologicznego:
Reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych, takie jak: astma,
łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka,
pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa,-przekrwienie błony
śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Nadwrażliwość w postaci ciężkich reakcji skórnych (aż do rumienia wielopostaciowego).
Zaburzenia układu oddechowego:
Astma oskrzelowa.

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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