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Scorbolamid Extra x 20 tabl drażowanych
 

Cena: 15,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl drażowanych

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Rutosidum,
Salicylamidum

Opis produktu
 

Wstęp
Scorbolamid Extra to lek w formie tabletek powlekanych wyróżniający się działaniem przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i
przeciwbólowym. W jego składzie znajduje się salicylamid, a oprócz tego rutozyd, który wpływa na pobudzenie układu odpornościowego.
Oprócz tego wspomaga organizm w walce z wirusem, ułatwia wchłanianie witaminy C oraz wydłuża jej działanie. W składzie znajduje się
także kwas askorbowy, który pozwala na uzupełnienie niedoborów witaminy C. Pełni też ważną funkcję podczas walki organizmu z
bakteriami i wirusami. Scorbolamid Extra zawiera cynk, który również działa wspomagająco na odporność. Pacjenci zmagający się z
takimi dolegliwościami jak astma oskrzelowa, niewydolność wątroby, nerek i nadciśnienie tętnicze powinni zachować szczególną
ostrożność podczas przyjmowania leku. To samo dotyczy osób, które przeszły chorobę wrzodową lub doświadczyły krwawienia z
przewodu pokarmowego.

Lekarz lub farmaceuta powinien zostać poinformowany o wszystkich lekach, które pacjent stosował, stosuje obecnie lub ma zamiar
stosować. Jest to szczególnie istotne w przypadku przyjmowania preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy, produktów
należących do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kortykosteroidów (ryzyko objawów ze strony przewodu pokarmowego),
leków przeciwcukrzycowych, przeciwzakrzepowych, kwasu walproinowego, sulfonamidów, metotreksatu, digoksyny, warfaryny i
flufenazyny. Specjalista musi zostać poinformowany również w sytuacji, gdy pacjent przyjmuje leki, które stosuje się w dnie
moczanowej, tetracyklinę, chemioterapeutyki, kwas foliowy, związki wapnia i żelaza, penicylaminę i inne substancje chelatujące oraz
tiazydowe leki moczopędne. Scorbolamid Extra nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Lek może
negatywnie wpływać na płodność kobiety, jednak ten efekt uboczny mija po zakończeniu leczenia. Do tej pory nie ma informacji, które
wykazałyby negatywny wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ze względu na obecność takich składników jak tartrazyna (E102), żółcień pomarańczowa FCF (E110) oraz lecytyna sojowa (E322) – lek
może skutkować reakcjami alergicznymi. Scorbolamid Extra nie powinien być stosowany przez osoby, u których stwierdzono
nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję. Zaleca się przyjmowanie najmniejszych skutecznych dawek. Jeśli pacjent nie zaobserwuje
ustąpienia objawów po 3–5 dniach terapii lub zauważy ich nasilenie, konieczny jest szybki kontakt z lekarzem. W przypadku
przedawkowania również należy udać się do specjalisty. Przedawkowanie salicylamidu może wiązać się z wystąpieniem depresji
ośrodkowego układu nerwowego, niedociśnieniem, zatrzymaniem oddechu, kwasicy metabolicznej lub niedoborem protrombiny we krwi.
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W przypadku przedawkowania witaminy C mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak zgaga, biegunka, wymioty oraz bóle
głowy, zaś przedawkowanie cynku skutkuje m.in. bólem w gardle i jamie ustnej, bolesnymi parciami na stolec, obrzękiem płuc, hemolizą,
krwiomoczem oraz odbijaniem. Jeśli dojdzie do ostrego zatrucia, zaleca się wywołanie wymiotów, podanie węgla aktywnego i
uzupełnienie płynów.

Tak jak każdy inny lek – również Scorbolamid Extra może wywoływać działania niepożądane. W przypadku salicylamidu najczęściej są
one związane z przewodem pokarmowym i ośrodkowym układem nerwowym. W związku z tym mogą pojawić się wymioty, nudności,
senność, bóle głowy, biegunka, podrażnienia błony śluzowej dwunastnicy i żołądka, wysypka, nadmierna potliwość i zaczerwienienie
twarzy. Jeśli chodzi o działanie niepożądane kwasu askorbinowego – może dojść do zmniejszenia pH moczu lub uzyskania fałszywych
wyników testów, które są wykonywane metodami oksydoredukcyjnymi. W przypadku działań niepożądanych związanych z
przyjmowaniem cynku mogą pojawić się bóle głowy, biegunka, wymioty i nudności. Scorbolamid Extra powinien być przechowywany w
temperaturze poniżej 25°C, w miejscu, które jest niedostępne i niewidoczne dla dzieci. Nie należy przyjmować tabletek po upływie
terminu ważności (data po EXP). W opakowaniu znajduje się 20 tabletek powlekanych w kolorze pomarańczowym.

Opis
Każda tabletka powlekana zawiera: 300 mg salicylamidu, 200 mg kwasu askorbowego, 50 mg rutozydu, 5 mg cynku. Substancje
pomocnicze o znanym działaniu: tartrazyna (E 102), żółcień pomarańczowa FCF (E 110) oraz lecytyna sojowa (E 322). Tabletka
powlekana. Okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana, barwy pomarańczowej

Składniki
Ascorbic Acid, Rutoside, Salicylamide, Zinc

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
Scorbolamid Extra stosować ostrożnie w astmie oskrzelowej (możliwość nasilenia napadów astmy), w niewydolności wątroby lub nerek,
u pacjentów po przebytej chorobie wrzodowej i krwawieniach z przewodu pokarmowego oraz u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (enzym uczestniczący w syntezie prostaglandyn) mogą powodować
zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. Alkohol może
nasilać działania niepożądane leku. Produkt zawiera tartrazynę (E 102) oraz żółcień pomarańczową FCF (E 110). Produkt może
powodować reakcje alergiczne. Produkt zawiera lecytynę sojową (E 322). Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki
ziemne albo soję.

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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