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Upsarin C, 330 mg + 200 mg, tabletki musujące, 20 szt.
 

Cena: 22,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Upsarin C to produkt leczniczy do stosowania w leczeniu objawowym grypy i przeziębienia.

Skład
Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy, 330 mg i kwas askorbowy, 200 mg.

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu benzoesan, powidon.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Tabletkę należy rozpuścić w szklance wody, mleka lub soku owocowego i natychmiast po rozpuszczeniu wypić.
Przyjmować po posiłkach.
Regularne podawanie leku pozwoli uniknąć wahań w natężeniu bólu i gorączki.
Przerwy między kolejnymi dawkami powinny wynosić co najmniej 4 godziny.
Ze względu na zawartość witaminy C nie zaleca się zażywania leku wieczorem.
Dzieci w wieku od 12 do 15 lat: 1 tabletka jednorazowo. W razie konieczności dawkę można powtórzyć co 4 do 8 godzin. Maksymalna
dawka dobowa kwasu acetylosalicylowego wynosi 50 mg/kg mc. Nie należy stosować dawki większej niż 5 tabletek na dobę.

Dorośli: 1 do 2 tabletek jednorazowo. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa dla
dorosłych wynosi 3 g kwasu acetylosalicylowego i 1 g kwasu askorbowego. Nie należy stosować dawki większej niż 5 tabletek na dobę,
ze względu na zawartość witaminy C.

Osoby w podeszłym wieku: 1 do 2 tabletek jednorazowo. Maksymalna dawka dobowa dla osób w podeszłym wieku wynosi 2 g kwasu
acetylosalicylowego i 1 g kwasu askorbowego. Nie należy stosować dawki większej niż 5 tabletek na dobę.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Jeśli pomimo przyjmowania leku dolegliwości bólowe utrzymują się ponad 5 dni lub gorączka ponad 3 dni należy zasięgnąć porady
lekarza.

Działanie
UPSARIN C jest lekiem złożonym. Zawiera jako substancje czynne kwas acetylosalicylowy i kwas askorbowy (witaminę C).
Kwas acetylosalicylowy działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo oraz przeciwbólowo. Kwas askorbowy, czyli witamina C jest
niezbędna w procesach oksydoredukcyjnych, odpornościowych i detoksykacyjnych zachodzących w komórkach organizmu. Dodatek w
leku witaminy C jest korzystny w przebiegu chorób przeziębieniowych, podczas których występuje zwiększone zapotrzebowanie na
witaminę C.
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