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Scorbolamid Extra Hot x 8 sasz
 

Cena: 13,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 sasz

Postać Proszki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Rutosidum,
Salicylamidum, Zinci gluconas

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Scorbolamid Extra Hot w postaci saszetek z granulatem o smaku cytrynowym do rozpuszczenia w wodzie to produkt, który może
być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 16 lat. Na co jest lek Scorbolamid Extra Hot? Wskazaniem
do jego stosowania jest gorączka i inne objawy towarzyszące przeziębieniu lub grypie. Lek może być pomocny w przypadku dolegliwości
bólowych głowy wynikających z infekcji. Stosuje się go także w celu uszczelniania naczyń włosowatych oraz wspomagania odporności,
gdy organizm ma zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C i cynk.

W składzie leku znajduje się salicylamid, który ma właściwości przeciwzapalne, przeciwgorączkowe oraz przeciwbólowe, a także
rutozyd, który zwiększa wchłanianie witaminy C i przedłuża czas trwania efektów jej działania w organizmie. Rutozyd zapewnia również
organizmowi wsparcie przy walce z infekcjami wirusowymi poprzez pobudzanie układu odpornościowego. Lek Scorbolamid Extra Hot w
swoim składzie zawiera także kwas askorbowy (witamina C), który wspiera układ odpornościowy w przypadku infekcji wirusowych i
bakteryjnych. Zawarty w leku cynk również wspomaga odporność organizmu.

W opakowaniu znajduje się 8 saszetek z granulatem do rozpuszczania w ciepłej wodzie Scorbolamid Extra Hot. W skład każdej saszetki
leku wchodzi 300 mg salicylamidu, 300 mg kwasu askorbowego, a także 50 mg rutozydu i 5 mg cynku (w formie glukonianu cynku).
Skład leku uzupełniają substancje pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką. Wskazane
w ulotce dawkowanie Scorbolamid Extra Hot to 1 saszetka przyjmowana z częstotliwością 3 razy na dobę, po posiłkach. Zawartość
saszetki Scorbolamid Extra Hot należy rozpuścić w połowie szklanki ciepłej wody i po zamieszaniu wypić powstałą zawiesinę (granulat
nie rozpuszcza się całkowicie).

W czasie stosowanie leku Scorbolamid Extra Hot u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Należy zaliczyć do nich
nudności, biegunkę lub brak łaknienia, a także wymioty, skurcze w rejonie jamy brzusznej, suchość w jamie ustnej oraz uczucie palenia
za mostkiem. Lek może też przyczyniać się do podrażnienia śluzówki żołądka i dwunastnicy, prowadząc do powstawania nadżerek i
owrzodzeń. Inne skutki uboczne leku Scorbolamid Extra Hot to senność, zawroty oraz bóle głowy, a oprócz tego wysypka,
zaczerwienienie twarzy oraz nadmierna potliwość.
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Istnieją również przeciwwskazania do stosowania leku Scorbolamid Extra Hot, co oznacza, że nie każdy powinien z niego korzystać.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na jego składniki czynne lub pomocnicze. Lek nie powinien być
przyjmowany przez pacjentów uczulonych na inne NLPZ, a także cierpiących na czynną chorobą wrzodową bądź stany zapalne
przewodu pokarmowego. Przeciwwskazaniem są też zaburzenia krzepliwości krwi oraz równowagi kwasowo-zasadowej, kamica
nerkowa oraz ciężka niewydolność serca. Lek nie powinien być zażywany przez pacjentów w wieku poniżej 16 lat, kobiety w ciąży i
karmiące piersią. Pozostałe przeciwwskazania zostały opisane w ulotce dołączonej do opakowania.

Skład

Substancjami czynnymi leku są salicylamid, kwas askorbowy, rutozyd i cynk.
Każda saszetka zawiera 300 mg salicylamidu, 300 mg kwasu askorbowego, 50 mg rutozydu oraz 5 mg cynku w postaci
glukonianu cynku.

Pozostałe składniki to: mannitol SD100, mannitol M100, hydroksypropyloceluloza, kwas cytrynowy bezwodny, aromat
cytrynowy, sukraloza, krzemionka koloidalna bezwodna.

Wskazania i działanie
Lek Scorbolamid EXTRA Hot zawiera:

Salicylamid - działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
Rutozyd – pobudza układ odpornościowy i wspiera organizm w walce z infekcją wirusową. Zwiększa wchłanianie witaminy C, a
także przedłuża jej działanie.
Kwas askorbowy (witamina C) - uzupełnia niedobór witaminy C, wspomaga organizm przy infekcjach wirusowych i
bakteryjnych. Wpływa na procesy związane z odpornością.
Cynk –uzupełnia niedobór cynku, wspomaga odporność organizmu

Wskazania do stosowania
Gorączka i objawy związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, wspomaganie odporności
organizmu w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C i cynk oraz uszczelnianie naczyń włosowatych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Scorbolamid EXTRA Hot:

jeśli pacjent ma uczulenie na salicylamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli pacjent ma uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne
jeśli pacjent ma astmę z polipami nosa
jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i(lub) dwunastnicy i (lub) stany z apalne przewodu pokarmowego
jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka)
jeśli pacjent ma zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia)
jeśli pacjent ma genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
jeśli pacjent ma kamicę nerkową
jeśli pacjent ma hemochromatozę (cukrzyca brązowa),niedokrwistość syderoblastyczną , nadmierną ilość kwasu moczowego
we krwi lub szczawianów w moczu
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca
jeśli pacjentka jest w ciąży
jeśli pacjentka karmi piersią
jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, (poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki), ze względu na
możliwość wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat:1 saszetka 3 razy na dobę.
Wysypać zawartość jednej saszetki leku Scorbolamid EXTRA Hot do pół szklanki ciepłej wody i dokładnie zamieszać. Wypić natychmiast
zawiesinę powstałą po rozpuszczeniu granulatu.
Uwaga: granulat nie ulega całkowitemu rozpuszczeniu.
Lek przyjmować po posiłku.

Działania niepożądane
Działania niepożądane związane z przyjmowaniem salicylamidu
Najczęstsze działania niepożądane występują ze strony przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.
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Mogą wystąpić:

nudności, wymioty, skurcze w obrębie jamy brzusznej, uczucie palenia za mostkiem, brak łaknienia, biegunka, podrażnienie błony
śluzowej żołądka i dwunastnicy (nadżerki i owrzodzenia), suchość w jamie ustnej. Nie obserwowano wyraźnego związku między
stosowaniem salicylamidu i krwawieniem z przewodu pokarmowego.
zawroty głowy, senność, bóle głowy
zaczerwienienie twarzy, wysypka, nadmierna potliwość

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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