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Upsarin C x 20 tabl musujących
 

Cena: 25,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent UPSA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Acidum
ascorbicum

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 tabl. musująca zawiera 330 mg kwasu acetylosalicylowego, 200 mg kwasu askorbowego.

Wskazania i działanie
Upsarin C jest lekiem złożonym. Zawiera jako substancje czynne kwas acetylosalicylowy i kwas askorbowy (witamina C). Kwas
acetylosalicylowy działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo oraz przeciwbólowo. Kwas askorbowy, czyli witamina C jest niezbędna w
procesach oksydoredukcyjnych, odpornościowych i detoksykacyjnych zachodzących w komórkach organizmu. Dodatek w leku witaminy
C jest korzystny w przebiegu chorób przeziębieniowych, podczas których występuje zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C.
Wskazania: leczenie objawowe grypy, przeziębienia; stany gorączkowe; bóle różnego pochodzenia (bóle głowy, stawów, mięśni, zębów,
nerwobóle)

Dawkowanie
Dorośli: 1 do 2 tabletek jednorazowo. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa dla
dorosłych wynosi 3 g kwasu acetylosalicylowego i 1 g kwasu askorbowego Nie należy stosować dawki większej niż 5 tabletek na dobę,
ze względu na zawartość witaminy C.
Osoby w podeszłym wieku: 1 do 2 tabletek jednorazowo. Maksymalna dawka dobowa dla osób w podeszłym wieku wynosi 2 g kwasu
acetylosalicylowego i 1 g kwasu askorbowego. Nie należy stosować dawki większej niż 5 tabletek na dobę.
Dzieci w wieku od 12 do 15 lat: 1 tabletka jednorazowo. W razie konieczności dawkę można powtórzyć co 4 do 8 godzin. Maksymalna
dawka dobowa kwasu acetylosalicylowego wynosi 50 mg/kg masy ciała. Nie należy stosować dawki większej niż 5 tabletek na dobę

Przeciwwskazania
Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; skazy krwotoczne i zaburzenia krzepnięcia krwi; ostatni trymestr ciąży, okres
okołoporodowy; okres karmienia piersią; dna moczanowa; czynne krwawienie (do jamy ciała, do ośrodkowego układu nerwowego,
krwawienie maciczne, krwawienia z ran, w tym pooperacyjnych); kamica nerkowa; pacjenci z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie,
wywołanymi podawaniem salicylanów lub substancje o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków p-zapalnych;
nadwrażliwość na salicylany i inne niesteroidowe leki p-zapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciężka niewydolność serca,
wątroby lub nerek; jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych; nie stosować u dzieci w wieku
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poniżej 12 lat w przebiegu chorób gorączkowych, szczególnie grypy lub ospy wietrznej (ryzyko zespołu Reye’a)
Ostrzeżenia i środki ostrożności: 
Może zaburzać płodność u kobiet (działanie ustępuje po zakończeniu terapii); 1-szy i 2-gi trym. ciąży; choroba wrzodowa lub krwawienia
z przewodu pokarmowego w wywiadzie; niewydolność nerek lub wątroby; obfite menstruacje; planowany lub przebyty zabieg
chirurgiczny; pacjentki stosujące wkładki wewnątrzmaciczne; pacjenci: na diecie ubogo sodowej (tabl. zawiera 485 mg sodu), z
niedoborem G-6-PD, ze zwiększonym wydalaniem kw. moczowego (napad dny moczanowej); jednoczesne stosowanie leków p-
zakrzepowych; kwas acetylosalicylowy może powodować: skurcz oskrzeli, napady astmy oskrzelowej lub inne reakcje nadwrażliwości,
czynniki ryzyka: astma oskrzelowa lub katar sienny z polipami błony śluzowej nosa, przewlekłe choroby układu oddechowego, także
pacjenci wykazujący reakcje alergiczne (odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje; niewielkie zwiększenie ryzyka zatorów
tętnic (przy stosowaniu niektórych NLPZ, szczególnie długotrwale w dużych dawkach).

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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