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Aspirin Bayer, 500mg, 10 tabletek
 

Cena: 7,82 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl. (karton)

Postać tabl.

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Aspirin Bayer, 500mg, 10 tabletek

Aspirin to produkt leczniczy w formie tabletek, charakteryzuje się działaniem przeciwbólowym, przeciwzapalnym oraz
przeciwgorączkowym.

Skład
Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum),
Jedna tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.
Substancje pomocnicze: celuloza, skrobia kukurydziana.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: Doustnie jednorazowo 1 do 2 tabletek. W razie konieczności, dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie
należy przekraczać
maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 8 tabletek.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: Produkt może być stosowany u młodzieży powyżej 12 r. życia wyłącznie na zlecenie lekarza. Doustnie
jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin. Nie stosować więcej niż 3
tabletki na dobę.

Tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej po posiłkach, z dużą ilością płynu.
Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.
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Działanie
Lek Aspirin ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne.

Wskazania
Lek Aspirin wskazany jest do stosowania w:
bólach o małym lub umiarkowanym nasileniu,
gorączce.

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