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Coffepirine, tabletki od bólu głowy, 6 tabletek
 

Cena: 2,44 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 6 tabl.

Postać tabl.

Producent MARCMED SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Coffepirine, tabletki od bólu głowy, 6 tabletek

Lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym.

Skład
Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) i kofeina (Coffeinum).

1 tabletka zawiera 450 mg kwasu acetylosalicylowego i 50 mg kofeiny.

Substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana i talk.

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 i młodzież powyżej 12 lat: zazwyczaj stosuje się 1 tabletkę (450 mg kwasu acetylosalicylowego i 50 mg kofeiny), w razie
konieczności od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. W ciągu doby nie wolno przyjąć więcej niż 6 tabletek (co odpowiada
2700 mg kwasu acetylosalicylowego i 300 mg kofeiny).

Nie stosować na czczo. Tabletkę należy połknąć popijając dużą ilością płynu.

Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem dłużej niż przez 3 dni.

Działanie
Lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy zawiera dwie substancje czynne: kwas acetylosalicylowy o działaniu przeciwbólowym,
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przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz kofeinę, która działa na ośrodek naczynioruchowy w mózgu, wywołując skurcz mięśni
gładkich naczyń krwionośnych, a tym samym zmniejszając przepływ krwi przez tkankę mózgową. Działa pobudzająco na ośrodek
oddechowy.

Wskazania
Lek Coffepirine Tabletki od bólu głowy stosuje się w leczeniu bólów różnego pochodzenia o małym umiarkowanym nasileniu (np. bóle
głowy, reumatyczne, mięśni, nerwobóle, ból zęba).
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