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ASPIRIN C 10 tabletek musujących
 

Cena: 14,25 PLN

Opis słownikowy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaASPIRIN C 10 tabletek musującychAspirin® C wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, jak również
przeciwgorączkowe. Lek zwalcza takie objawy przeziębienia i grypy jak:gorączkaból głowybóle mięśnioweból gardłaDodatkowa
zawartość witaminy C wzmacnia system odpornościowy.DziałanieAspirin® C to lek w postaci tabletek musujących. Każda tabletka
zawiera substancje czynne: 400 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz 240 mg kwasu askorbinowego (Acidum
ascorbicum), bardziej znanego jako witamina C. Kwas acetylosalicylowy jest substancją aktywną o wszechstronnym działaniu, której
głównym zadaniem jest hamowanie produkcji prostaglandyn. Te substancje przekaźnikowe zwiększają wrażliwość receptorów bólu.
Gdy ich wytwarzanie zostaje zatrzymane, receptory bólu stają się mniej wrażliwe na bodźce, co powoduje złagodzenie uczucia bólu.
Zahamowanie produkcji prostaglandyn powoduje również zmniejszenie stanu zapalnego.Sposób użyciaAspirin® C to lek w postaci
tabletek musujących. Przed zażyciem tabletki należy rozpuścić ją w szklance wody i wypić musujący płyn. Tabletka musująca
natychmiastowo uwalnia swoje substancje czynne, aby mogły zostać szybko przyswojone przez organizm. Aspirin® C zawiera również
substancje buforowe, dzięki którym substancja czynna lepiej się rozpuszcza, a organizm szybciej dochodzi do siebie!Lek Aspirin® C
rozpuszcza się w wodzie. Picie dużej ilości płynów jest bardzo wskazane podczas przeziębienia lub grypy.

Wiek Pojedyncza dawka Maksymalna dzienna
dawka

M?odzie? powy?ej 12
r.?. wy??cznie na
zlecenie lekarza

1 tabletka musuj?ca 3 tabletki musuj?ce

Doro?li 1–2 tabletki musuj?ce 8 tabletek musuj?cych
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W razie potrzeby mo?na przyj?? kolejn? dawk? w odst?pie 4–8 godzin.

Tabletki musuj?ce Aspirin® C nie zawieraj? glutenu ani laktozy.

WażnePrzeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik
preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane
podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jednoczesne
stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby lub
ciężka niewydolność nerek, ostatni trymestr ciąży, dzieci poniżej 12 roku życia.SkładSubstancjami czynnymi leku są: kwas
acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) i witamina C (Acidum ascorbicum).Pozostałe składniki to: sodu cytrynian bezwodny, sodu
wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, soduwęglan bezwodny
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