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Scorbolamid, tabletki drażowane, 20szt
 

Cena: 12,54 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład
Substancjami czynnymi leku są:
salicylamid, kwas askorbowy i rutozyd.

1 tabletka drażowana zawiera:
300 mg salicylamidu, 100 mg kwasu askorbowego, 5 mg rutozydu.

Inne składniki leku to:
skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, woda oczyszczona (stanowiące rdzeń tabletki drażowanej) oraz sacharoza, talk guma arabska,
żółcień chinolinowa (E-104), wosk Carnauba i woda oczyszczona (stanowiące otoczkę)

Wskazania 
Ból i gorączka związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle.

Przeciwwskazania
•nadwrażliwość na salicylamid lub pozostałe składniki leku (np. żółcień chinolinowa), inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Astma z
polipami nosa (wywołana lub zaostrzona przez kwas acetylosalicylowy);
•czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego;
•zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka);
•stany, w których zmniejszenie krzepliwości krwi może być przyczyną przedłużającego się krwawienia ( stany pooperacyjne, zaburzenia
krzepliwości krwi, krwawienia maciczne, miesiączka);
•genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy po długotrwałym, doustnym
przyjmowaniu kwasu askorbowego);
•leku nie należy stosować u dzieci do 12 lat, chorych na grypę lub ospę wietrzną ze względu na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu.
•kamica nerkowa w wywiadzie (ryzyko powstawania kamieni moczowych po zastosowaniu dużych dawek kwasu askorbowego);
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•hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna, nadmierna ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu.

Dawkowanie i sposób podawania
Doustnie, zwykle 1-2 drażetki 3 razy na dobę.
Preparat najlepiej przyjmować w czasie posiłku albo popić szklanką wody lub mleka (250 ml).

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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