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Coffepirine *6 tabl.
 

Cena: 2,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,45g+0,05g

Opakowanie 6 tabl.

Postać tabl.

Producent MARCMED SP.Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Coffeinum

Opis produktu
 

Nazwa: Coffepirine
Opakowanie: 6 tabletek
Sposób użycia: Zazwyczaj stosuje się 1 tabletkę od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. Leku nie należy stosować
długotrwale. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 6 tabletek. Nie stosować na czczo. Tabletkę należy
połknąć popijając dużą ilością płynu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. U młodzieży w wieku powyżej 12 lat stosować
ostrożnie ze względu na zawartość kofeiny.
Skład: 1 tabletka zawiera jako substancje czynne 450mg kwasu acetylosalicylowego i 50mg kofeiny.
Substancje pomocnicze: skrobie ziemniaczaną, talk.
Wskazania: Preparat stosowany w bólach różnego pochodzenia o słabym lub średnim natężeniu (np.migrena, bóle głowy, bóle
reumatyczne, bóle mięśniowe, nerwobóle,ból zęba), w stanach gorączkowych, objawowym leczeniu grypy i przeziębień.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki preparatu lub salicylany. Występujące w przeszłości napady astmy oskrzelowej - po
salicylanach lub innych NLPZ. Choroba wrzodowa żołądka i(lub) dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego, skaza krwotoczna,
dna moczanowa. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Ciężka niewydolność serca. Jednoczesne stosowanie z
metotreksatem w dawkach ?15 mg tygodniowo. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci do 12 rż.
Działania niepożądane: Mogą wystąpić: bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego (jawne lub
utajone), choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, perforacje, ból i zawroty głowy, szumy uszne, bezsenność, niepokój ruchowy,
zwiększone ryzyko krwawienia, wydłużenie czasu krwawienia oraz czasu protrombinowego, trombocytopenia, pokrzywka, odczyny
skórne, reakcje anafilaktyczne, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia rytmu serca.
Rzadko: zaburzenia czynności wątroby, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek.
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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