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Polopiryna Complex 8sasz.
 

cena: 11,61 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,5g+0,01558g+2mg

Opakowanie 8 sasz.

Postać prosz.do sp.rozt.doust.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Phenylephrini
bitartas, Chlorphenamini maleas

Opis produktu
 

Wskazania:

Kompleksowe leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka; dreszcze; ból
gardła; bóle mięśniowe i kostno-stawowe; bóle głowy (m.in., spowodowane zmniejszeniem
drożności zatok przynosowych w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa i ograniczenia jego
drożności); obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa; nadmierna wydzielina śluzowa z nosa;
kichanie; łzawienie z oczu.

Działanie:

Przeciwgorączkowo, przeciwbólowo, przeciwzapalnie. 

Sposób użycia:

Dorośli, młodzież w wieku 16 lat i powyżej: 1 sasz. co 6-8 h w zależności od potrzeby. Nie
należy przekraczać dawki 4 sasz./dobę

Skład:
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1 saszetka zawiera: substancje czynne: 500mg kwasu acetylosalicylowego i 15,58mg
fenylefryny wodorowinianu oraz 2mg chlorfenaminy maleinianu. 

Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, sacharoza, sacharyna sodowa, sodu
cyklaminian, kwas cytrynowy bezwodny, aromat pomarańczowy.

Przeciwwskazania:

W przypadku uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku.

uczulenie (nadwrażliwość) na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z
objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs.
astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną 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.
czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub
krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z
przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej).
ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca.
zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest
leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny,
heparyna).
niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna).
gdy pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub
większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny.
u dzieci w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu
na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej
uszkodzenie wątroby i mózgu.
ciąża lub karmienie piersią.
choroba sercowo-naczyniową, nadciśnienie tętnicze.
cukrzyca.
jaskra z zamkniętym kątem przesączania.
nadczynność tarczycy.
przerost prostaty.
chromochłonny guz nadnerczy.
gdy pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksygenazy (MAOI) lub w czasie 14 dni od
zakończenia terapii MAOI.

 

Przechowywanie:
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Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Częstość nieznana: odczyny skórne, pokrzywki, świąd, zawroty głowy i szumy uszne,
niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, zgaga, nudności i wymioty, brak łaknienia, bóle
brzucha, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, białkomocz.
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