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Polopiryna S 20tabl.
 

cena: 9,39 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,3 g

Opakowanie 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu
 

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 ASA w dużych dawkach,
jak reumatoidalne zapalenie stawów (z przepisu lekarza). Zawał mięśnia sercowego i
profilaktyka powtórnego zawału mięśnia sercowego.

Działanie:

Przeciwgorączkowo, przeciwbólowo, przeciwzapalnie. 

Sposób użycia:

Osoby dorosłe: 1-2 tabletek co 4 godziny. Nie zaleca się przyjmować więcej niż 3g leku na
dobę. Profilaktycznie w zawale mięśnia sercowego: od 150 do 300mg na dobę.

Skład:
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1 tabletka zawiera: substancję czynną: kwas acetylosalicylowy. Pozostałe składniki leku to:
skrobia kukurydziana, celuloza sproszkowana, celuloza mikrokrystaliczna.

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).
u dzieci i młodzieży 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;
w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień
z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone
ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego.
Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk
naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs. Zaburzenia układu nerwowego: szumy uszne
(zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy. Zaburzenia serca:
niewydolność serca. Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie. Zaburzenia żołądka i jelit:
niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle

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



 
Apteka Familia

Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

 
brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka,
uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje. Owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów
długotrwale przyjmujących ASA. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: ogniskowa martwica
komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u pacjentów z
młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym,
gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie, przemijające zwiększenie
aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny. Zaburzenia
nerek i dróg moczowych: białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica
brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek.
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