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Scorbolamid x 40 tabl drażowanych
 

Cena: 18,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 tabl

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Rutosidum,
Salicylamidum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Scorbolamid w postaci tabletek drażowanych jest produktem z salicylamidem oraz kwasem askorbowym i rutozydem, który
wzmacnia odporność i redukuje pierwsze objawy przeziębienia i grypy. Produkt może być stosowany przez pacjentów dorosłych, a także
przez młodzież w wieku powyżej 16 lat. Na co jest Scorbolamid? Wskazaniem do stosowania leku jest gorączka oraz dolegliwości
bólowe (w tym bóle głowy), które towarzyszą przeziębieniu lub grypie. Zawarty w leku salicylamid redukuje pierwsze objawy
przeziębienia i grypy, gdyż działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Rutozyd i witamina C, które wchodzą w skład
leku Scorbolamid, wzmacniają odporność. Rutozyd wspiera też naczynia krwionośne oraz zwiększa ich elastyczność, a oprócz tego
chroni witaminę C przed utlenianiem.

W opakowaniu znajduje się 40 tabletek drażowanych Scorbolamid. W skład 1 tabletki drażowanej wchodzi 300 mg salicylamidu, 100
mg kwasu askorbowego, a dodatkowo 5 mg rutozydu i składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z
dołączoną do niego ulotką i postępować według zawartych w niej zaleceń, chyba że lekarz wskaże inaczej. Rekomendowane
dawkowanie leku Scorbolamid to 1–2 tabletki drażowane przyjmowane z częstotliwością 3 razy na dobę. Lek powinien być zażywany w
czasie posiłku i zaleca się popijanie go odpowiednią ilością wody bądź mleka. Nie należy przyjmować większej dawki leku niż wskazana
przez producenta. W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Leczenie objawowe bez konsultacji
z lekarzem powinno trwać możliwie jak najkrócej. W czasie stosowania leku Scorbolamid nie należy poza tym pić alkoholu, gdyż może
on nasilać działania niepożądane produktu.

W czasie stosowania leku Scorbolamid u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Zaliczyć do nich można zawroty i
bóle głowy, a także senność, wysypkę i nadmierną potliwość oraz zaczerwienienie twarzy. Możliwe są też różnego rodzaju skutki
uboczne leku Scorbolamid dotyczące układu pokarmowego – w tym suchość w jamie ustnej, nudności i wymioty, a także brak łaknienia.
Lek może przyczynić się do wystąpienia skurczów w obrębie jamy brzusznej, a także uczucia palenia za mostkiem. Niewykluczone jest
również podrażnienie śluzówki żołądka i dwunastnicy przez składniki leku, co może skutkować pojawieniem się nadżerek i owrzodzeń.
Jeśli po przyjęciu leku pacjent zauważy u siebie jakiekolwiek działania niepożądane, powinien skonsultować się z lekarzem.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania leku Scorbolamid, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest
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nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników, a także nadwrażliwość na inne NLPZ. Lek nie powinien być stosowany przez dzieci w
wieku poniżej 16 lat. Poza tym jego przyjmowania nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Przeciwwskazaniami są również
kamica nerkowa w wywiadzie rodzinnym, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, czynna choroba wrzodowa bądź stany zapalne
przewodu pokarmowego. Pozostałe przeciwwskazania wyszczególniono w ulotce.

Opis
Każda tabletka drażowana zawiera: 300 mg salicylamidu, 100 mg kwasu askorbowego, 5 mg rutozydu. Substancje pomocnicze o
znanym działaniu: sacharoza i żółcień chinolinowa (E104). Tabletki drażowane. Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki drażowane, barwy
żółtej.

Składniki
Ascorbic Acid, Rutoside, Salicylamide

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
Lek stosować ostrożnie w astmie oskrzelowej (możliwość nasilenia napadów astmy), w niewydolności wątroby lub nerek oraz u
pacjentów po przebytej chorobie wrzodowej i krwawieniach z przewodu pokarmowego. Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi
dziedzicznymi zaburzeniami zawiązanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem
sacharazy izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

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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