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Aspirin Effect 500mg *10 sasz.
 

Cena: 23,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 10 sasz.

Postać gran.

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Nazwa: Aspirin Effect granulki w saszetkach
Opakowanie:  10 saszetek
SKład:  1 saszetka zawiera 500mg kwasu acetylosalicylowego w postaci granulatu.

Substancje pomocnicze: mannitol sodu wodorowęglan sodu diwodorocytrynian kwas askorbowy aromat Cola H & R 290053 aromat
pomarańczowy 290038 HR SPT, kwas cytrynowy, bezwodny aspartam
Opis produktu:  Aspirin® Effect ma korzystniejszy od zwykłych tabletek profil farmakokinetyczny.
W randomizowanym badaniu klinicznym wykazano, że zastosowanie Aspirin® Effect (500 mg) w formie suchego granulatu z dodatkiem
substancji buforujących, pozwala na znacznie szybsze uzyskanie maksymalnego stężenia ASA we krwi w porównaniu ze zwykłą tabletką
Aspirin® 500 mg. Dla Aspirin® Effect czas ten wyniósł około 20 minut, podczas gdy dla tabletek – 30 minut.
Dodatkowo wykazano, że zastosowanie Aspirin® Effect pozwalało na uzyskanie wyższego stężenia ASA w osoczu krwi w porównaniu ze
zwykła tabletką (5 mg/l vs 2,7 mg/l).

Uzyskane wyniki sugerują, że Aspirin® Effect przynosi ulgę w bólu wyraźnie szybciej niż zwykłe tabletki oraz może wykazywać silniejsze
działanie przeciwbólowe w porównaniu ze zwykłą tabletką
Wskazania:  Dolegliwości bólowe np. ból głowy, zębów, mięśni, stawów, pleców. Dolegliwości towarzyszące przezięieniu i grypie,
gorączka
Przeciwwskazania:

chroba wrzodowa żołądka lub jelit,
napady astmy po podaniu salicylanów lub substancji o podobnym działaniu (NLPZ) w wywiadzie,
ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek,
stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
ostatni trymestr ciąży,
dzieci do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowej
Dawkowanie:  Pojedyncza dawka dla dorosłych to 1-2 saszetki, maksymalnie do 8 saszetek na dobę. Dla młodzieży powyżej 12 lat: 1
saszetka jednorazowo, lecz nie więcej niż 3 saszetki na dobę. Granulat umieść bezpośrednio na języku.
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Status:  Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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