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Polopiryna Max, 500 mg, tabletki dojelitowe, 10 szt.
 

Cena: 8,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl. (blister)

Postać tabl.dojelit.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Polopiryna Max, 500 mg, tabletki dojelitowe, 10 szt.

Polopiryna dojelitowa wskazana jest w przypadku bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (np. ból głowy, bóle mięśni i stawów); bólu i
gorączki w przebiegu przeziębienia lub grypy; stanów chorobowych wymagających długotrwałego stosowania kwasu
acetylosalicylowego w dużych dawkach (np. gorączka reumatyczna, reumatoidalne zapalenie stawów).

Skład:
1 tabl. dojelitowa zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu i na inne NLPZ. Astma oskrzelowa, katar sienny z polipami błony śluzowej nosa, wywołanymi lub
nasilonymi przez kwas acetylosalicylowy.
Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego.
Ciążka niewydolność wątroby lub nerek.
Zaburzenia krzepnięcia krwi np.: hemofilia, trombocytopenia.
Dzieci do ukończenia 12 r.ż. (ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a).
Niedobór G-6-PD.
Równoczesne leczenie metotreksatem w dawce mniejszej lub równej 15 mg na tydzień, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi z grupy
sulfonylomocznika, lekami przeciw dnie. Ciąża i okres karmienia piersią.

Ostrzeżenia:
Ostrożnie stosować u pacjentów przyjmujących metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydz., u pacjentów z chorobą
wrzodową w wywiadzie, z astmą, z przewlekłą pokrzywką, z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, z toczniem
rumieniowatym układowym, z niewydolnością wątroby oraz z zaburzeniami czynności nerek.
Kwas acetylosalicylowy należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Ostrożnie stosować w przypadku:
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krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej,
nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych.

Ciąża i okres karmienia piersią:
Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Działanie niepożądane:
Ze strony układu pokarmowego:
Niestrawność, zgaga, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony
śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje, ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie
wątroby, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny; ze strony układu
nerwowego: szum w uszach, zaburzenia słuchu, zawroty głowy,
ze strony układu moczowego:
białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek,
ze strony układu krwiotwórczego:
trombocytopenia, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z
niedoborem G-6-PD, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia i czasu
protrombinowego,
reakcje nadwrażliwości:
wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs.

Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: przeciwbólowo i przeciwgorączkowo: 1-2 tabl. 2-3 razy na dobę, w gorączce reumatycznej: 2 tabl. 4 razy na dobę, w
reumatoidalnym zapaleniu stawów: 1 tabl. 3-4 razy na dobę.
Młodzież po ukończeniu 12 r.ż.: przeciwbólowo i przeciwgorączkowo: 1-2 tabl. na dobę.
Preparat przyjmować w czasie lub po posiłku.
Tabletki należy połykać w całości popijając dużą ilością wody.

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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