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Polopiryna Max *20 tabl.
 

Cena: 16,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

Nazwa: Polopiryna Max tabletki 
Opakowanie:  20 tabl.
Skład:  Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy.
1 tabletka dojelitowa zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.
Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana modyfikowana, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego, talk,
tytanu dwutlenek, trietylu cytrynian, lak z czerwienią koszenilową (E124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu
laurylosiarczan.
Wskazania:  dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle
stawów.
dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką.
stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie
stawów (tylko z przepisu lekarza).
Działanie:  przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.
Przeciwwskazania:  Nie stosować leku Polopiryna:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak:
skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs,
jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej
nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym
obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci,
jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa zołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu
pokarmowego,
jeśli u pacjenta wytsępuje ciężka niewydolność wątroby, nerke lub serca,
jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnei środkami preciwzakrzepowymi
(heparyna, pochodne kumaryny),
jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej,
jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.galenlodz.pl


 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

kostny,
u dzieci w wieku poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a,
w okresie ciąży i karmienia piersią.
Sposób użycia:  Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością płynu.

przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, zwykle stosuje się: dorośli - jednorazowo od 500 mg do 1000 mg (1 do 2 tabletek). W razie
potrzeby dawka może być powtarzana 2 do 3 razy na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: od 500 mg do 1000 mg (1 do 2 tabletek)
na dobę. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Leczenie objawowe bez porady lekarskiej można prowadzić nie dłużej niż 3 dni.
w chorobach reumatycznych, tylko na zlecenie lekarza, najczęściej stosuje się: w gorączce reumatycznej: 1000 mg (2 tabletki) 4 razy na
dobę, w reumatoidalnym zapaleniu stawów: 500 mg (1 tabletkę) 3 do 4 razy na dobę.
Status:  Produkt leczniczy

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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