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ANTYGRYPIN DZIEŃ 10 tabletek musujących
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,15g+0,05g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Acidum
ascorbicum, Coffeinum

Opis produktu
 

WskazaniaPreparat jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawów występujących w przebiegu przeziębienia lub grypy (takich jak
gorączka, ból głowy, bóle mięśni i stawów).DziałanieKwas acetylosalicylowy wykazuje właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,
przeciwzapalne i przeciwagregacyjne. Mechanizm jego działania polega na nieodwracalnym hamowania enzymu - cyklooksygenazy
kwasu arachidonowego, a co za tym idzie hamowaniu syntezy prostaglandyn i tromboksanu, czyli substancji biorących udział w
procesie zapalnym.Kofeina wykazuje działanie pobudzające na ośrodkowy układ nerwowy. Działa na ośrodek oddechowy oraz ośrodek
naczynioruchowy. Powoduje skurcz mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych mózgu, co prowadzi do zmniejszenia przepływu krwi i
stężenia tlenu w obrębie mózgu.Kwas askorbowy bierze udział w syntezie kolagenu i substancji międzykomórkowej oraz w procesach
oksydoredukcyjnych, jak również w procesie gojenia ran oraz syntezie przeciwciał. Wykazuje właściwości przeciwutleniające.Sposób
użyciaPreparat ma postać tabletek musujących do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj
zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz
jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.Należy stosować 1–5 tabletek na dobę.Preparat
należy stosować po posiłku, tabletkę rozpuścić w wodzie.WażnePrzeciwwskazania:Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do
stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz
nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są również: czynna choroba
wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy oraz stany zapalne przewodu pokarmowego skłonność do krwawień zaburzenia równowagi
kwasowo-zasadowej (np. w przebiegu cukrzycy, mocznicy) napady astmy oskrzelowej katar sienny polipy błony śluzowej nosa,
wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych
niewydolność nerek ciężka niewydolność wątroby ciężka niewydolność serca równoległe stosowanie metotreksatu w dawce 15 mg na
tydzień i większej.Preparat zawiera sorbitol, osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinny go stosować.
Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 16. roku życia.SkładTabletki musujące; 1
tabletka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 150 mg wit. C, 50 mg kofeiny;
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