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Pyralgina, 500 mg, tabletki, 6 szt.
 

Cena: 8,37 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 6 tabl. (blister w pudełku)

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Pyralgina wskazany jest w leczeniu: bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu, a także gorączki, gdy zastosowanie innych środków
jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Skład:
1 tabletka zawiera:
substancję czynną: 500 mg metamizolu sodu,
substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, stearynian magnezu.

Przeciewskazania:
Nadwrażliwości na metamizol lub inne pochodne pyrazolonu (Butapirazol, Pyramidonum), a także na inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne,
Zmian w obrazie morfologicznym krwi, jak zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych (leukopenia), lub granulocytów
(agranulocytoza), lub niedokrwistość,
Ostrej niewydolności nerek lub wątroby, ostrej porfirii wątrobowej,
Wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
Nie należy stosować preparatu Pyralginum jednocześnie z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu:
aminofenazon (Pyramidonum), fenylobutazon (Butapirazol), oksyfenbutazon (Tanderil).

Zachować szczególną ostrożność:
U pacjentów ze skurczowym ciśnieniem tętniczym krwi mniejszym niż 100 mm Hg, lub z niewydolnością serca,
U kobiet w okresie klimakterium, u pacjentów w podeszłym wieku,
U pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
Podczas długotrwałego stosowania leku należy kontrolować obraz morfologiczny krwi, gdyż metamizol może powodować uszkodzenie
szpiku kostnego. W razie wystąpienia gorączki, bólu gardła lub owrzodzeń w jamie ustnej należy natychmiast przerwać stosowanie leku.
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Ciąża i karmienie piersią:
Nie stosować preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią!

Stosowanie innych leków:
Metamizol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, doustnych leków przeciwcukrzycowych, fenytoiny i
sulfonamidów przeciwbakteryjnych. Metamizol może obniżać stężenie cyklosporyny w surowicy krwi. Barbiturany zmniejszają, a
inhibitory MAO zwiększają działanie metamizolu. Jednoczesne stosowanie metamizolu i chlorpromazyny może wywołać ciężką
hipotermię.

Działania niepożądane:
Ze strony układu krwiotwórczego mogą wystąpić: niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia, uszkodzenie szpiku
kończące się śmiercią. U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może dojść do uszkodzenia krwinek
czerwonych (hemolizy). Ze strony przewodu pokarmowego mogą wystąpić nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, uszkodzenie
wątroby. W obrębie skóry mogą wystąpić odczyny alergiczne w postaci pokrzywki, rumienia, wysypki,złuszczającego zapalenia skóry,
martwicy toksyczno- rozpływnej.

Inne:
Bóle i zawroty głowy, przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek z martwicą brodawek nerkowych, retencja wody i jonów sodowych z
tworzeniem się obrzęków, wstrząs anafilaktyczny. U niektórych osób w czasie stosowania leku Pyralginum mogą wystąpić inne
działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o
nich lekarza.

Dawkowanie:
Zależne od nasilenia bólu. Zwykle stosuje się u dorosłych:
W bólach występujących sporadycznie - jednorazowo od 1 do 2 tabletek.
W bólach przewlekłych – od 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka doustna wynosi 1 g, maksymalna dawka dobowa 3 g.

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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