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Alka-Seltzer, tabletki musujące, 10 tabletek
 

Cena: 21,08 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabletek

Postać Tabletki

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Alka-Seltzer, tabletki musujące, 10 tabletek

Bóle o lekkim i średnim nasileniu np. ból głowy, bóle mięśniowe. Stany gorączkowe, dolegliwości bólowe w przebiegu przeziębienia i
grypy.

Dawkowanie:
Doustnie. Tabletkę należy rozpuścić w 1/2 szklanki letniej wody i następnie wypić jeszcze musujący płyn.
Dorośli: jednorazowo 1-3 tabletki, w razie potrzeby dawkę można powtórzyć co 4-8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 g kwas
acetylosalicylowego (12 tabletek musujących).

Uwaga! 
Nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 roku życia. Jednoczesne spożywanie alkoholu zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia
krwawienia z przewodu pokarmowego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed
zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie
ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z
wymogami producenta.

Możliwe skutki uboczne: 
W trakcie leczenia mogą wystąpić:
pocenie się, szum w uszach, nudności, wymioty, zawroty głowy, zmiany skórne pod postacią zaczerwienienia lub pokrzywki, krwawienie
z przewodu pokarmowego, zaburzenia krzepnięcia krwi, zwiększone krwawienia miesiączkowe. Kwas acetylosalicylowy może prowadzić
do uczulenia typu astmy oskrzelowej. Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
maszyn.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
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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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