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Pyralgina Gorączka 6sasz.
 

cena: 10,35 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,5 g/sasz.

Opakowanie 6 sasz.a 1,168g (granul.)

Postać gran.do sp.roztw.doust.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Metamizolum magnesicum

Opis produktu
 

Wskazania:

Gorączka, gdy zastosowanie innych środków jest niewskazane lub nieskuteczne.

Działanie:

Przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz spazmolitycznie.

Sposób użycia:

Dorośli: od 1 (500 mg) do 2 (1000 mg) saszetek. Maksymalna dawka dobowa wynosi 6
saszetek (3 g).

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody. Lek stosować w trakcie lub
bezpośrednio po posiłkach.

Leku nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Skład:
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1 saszetka zawiera 500 mg metamizolu magnezowego w postaci metamizolu magnezowego
sześciowodnego.

Substancje pomocnicze: mannitol, powidon K29/32, sacharyna sodowa, aromat
pomarańczowy, żółcień pomarańczowa (E 110).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, a także: astma oskrzelowa, ostra niewydolność
nerek, wątroby lub serca, ostra porfiria wątrobowa oraz niedobór dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. 

Działania niepożądane:

Ze względu na zagrożenie życia lek należy natychmiast odstawić i wezwać pomoc
lekarską w razie pojawienia się ciężkich reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych): rzadko
występujący obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować
utrudnienie połykania lub oddychania; bardzo rzadko występujący ciężki skurcz oskrzeli;
zmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka; wstrząs
anafilaktyczny (zagrażające życiu zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie,
omdlenie)–częstość nieznana.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): wysypka
polekowa (przemijająca wysypka), nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): leukopenia
(spadek liczby białych krwinek), zmniany skórne (grudkowo-plamkowe).
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
małopłytkowość (krwawienia, krwiaki), astma analgetyna, napady astmy, ostra
niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, białkomocz, skąpomocz, bezmocz.
Częstość nieznana: bóle i zawroty głowy, wymioty, nudności, biegunka, podrażnienie
żołądka, bóle brzucha, czerwone zabarwienie moczu (po wysokich dawkach
metamizolu), uszkodzenie wątroby.
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