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Scorbolamid 40tabl.
 

cena: 17,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

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

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Salicylamidum, Rutosidum, Acidum
ascorbicum

Opis produktu
 

Wskazania:

Gorączka i ból związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle.

Działanie:

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: doustnie, zwykle 1-2 tabletki 3x na dobę.

Skład:

1 tabletka drażowana zawiera 300 mg salicylamidu, 100 mg  kwasu askorbowego oraz 5 mg
rutozydu.

Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, woda
oczyszczona; otoczka: sacharoza, talk, guma arabska, żółcień chinolinowa (E104), wosk
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Carnauba i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nadwrażliwość na inne NLPZ; astma z polipami
nosa (wywołana lub zaostrzona przez ASA); 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); 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. Produktu nie należy
stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat, poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba
Kawasaki, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Najczęstsze objawy niepożądane, o stopniu nasilenia zależnym od dawki salicylamidu
obserwowano ze strony przewodu pokarmowego i OUN. Występowały one rzadko po dawkach
salicylamidu wynoszących 325-600 mg, częściej po dawkach wyższych. Zaburzenia żołądka i
jelit: nudności, wymioty, skurcze w obrębie jamy brzusznej, uczucie palenia za mostkiem, brak
łaknienia, biegunka, podrażnienie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy (nadżerki i
owrzodzenia), suchość w jamie ustnej. Nie obserwowano wyraźnego związku między
stosowaniem salicylamidu i krwawieniem z przewodu pokarmowego. Zaburzenia układu
nerwowego: zawroty głowy, senność, bóle głowy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
zaczerwienienie twarzy, wysypka, nadmierna potliwość. Preparat należy stosować ostrożnie u
pacjentów, u których ASA lub inne NLPZ wywoływały wysypkę, obrzęk naczynioruchowy,
skurcz oskrzeli, nieżyt nosa lub wstrząs. Chociaż nie dowiedziono, że salicylamid wywołuje
wszystkie działania niepożądane charakterystyczne dla salicylanów, to ze względu na
podobieństwo budowy i działania farmakologicznego istnieje możliwość ich wystąpienia.
Kwas askorbowy zmniejsza pH moczu, co ułatwia wytrącanie się moczanów, cystyny lub
szczawianów.
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