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Scorbolamid *40 tabl.
 

Cena: 19,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3g+0,005g+0,1g

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Salicylamidum, Rutosidum, Acidum ascorb.

Opis produktu
 

Nazwa: Scorbolamid tabletki drażowane
Opakowanie:  40 tabl.
Skład:  1 tabletka drażowana zawiera: substancje czynne: 300mg salicylamidu, 100mg kwasu askorbowego, 5mg rutozydu oraz
substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, woda oczyszczona (stanowiące rdzeń tabletki drażowanej) oraz
sacharoza, talk, guma arabska, żółcień chinolinowa (E104), wosk Carnauba i woda oczyszczona (stanowiące otoczkę).
Wskazania:  gorączka i ból związany z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle.
Przeciwwskazania:  nadwrażliwość na salicylamid lub inne składniki leku; nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;
astma z polipami nosa (wywołana lub zaostrzona przez kwas acetylosalicylowy); czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
stany zapalne przewodu pokarmowego; zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka); zaburzenia
krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia); genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko
hemolizy po długotrwałym, doustnym przyjmowaniu kwasu askorbowego); przyjmowaniu kwasu askorbowego);kamica nerkowa w
wywiadzie (ryzyko powstawania kamieni moczowych po zastosowaniu dużych dawek kwasu askorbowego); hemochromatoza,
niedokrwistość syderoblastyczna, nadmierna ilości kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu; ciąża; karmienie piersią.
Działanie:  salicylamid - działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo. Rutozyd - wzmacnia naczynia krwionośne i zwiększa ich
elastyczność. Ponadto chroni witaminę C przed utlenieniem i dlatego witamina C dłużej działa. Kwas askorbowy (witamina C) –
uzupełnia niedobór witaminy C, wspomagającej odporność organizmu w czasie infekcji.
Sposób użycia:  dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: doustnie, zwykle 1 do 2 tabletek drażowanych 3 razy na dobę. Lek najlepiej
przyjmować w czasie posiłku, albo popić szklanką wody lub mleka. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki.
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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