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ASPIRIN PRO 500 mg 8 tabletek
 

Cena: 7,45 PLN

Opis słownikowy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaASPIRIN PRO 500 mg 8 tabletekobjawowe leczenie w gorączce i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym
nasileniu.Technologia MicroActive® sprawia, że tabletka Aspirin® Pro działa szybciej niż kiedykolwiek. Jak to możliwe? Dzięki
zmniejszeniu rozmiaru cząsteczek substancji czynnej leku o 90% i dodaniu środka przyspieszającego rozpad tabletki po jej przyjęciu,
Aspirin® Pro rozpuszcza się 6 razy szybciej¹,² i zapewnia 2,5 razy szybsze¹,² wchłanianie substancji aktywnej do krwiobiegu. To sprawia,
że zaawansowana technologicznie tabletka Aspirin® Pro działa dwa razy szybciej niż zwykła tabletka¹,³. Ból i gorączka zostaje
zauważalnie złagodzony przy zachowaniu dobrej tolerancji, co potwierdzono badaniami klinicznymi.Dodatkowo każda tabletka
powlekana Aspirin® Pro pokryta jest specjalną warstwą nadającą lekowi gładką powierzchnię. Dzięki temu tabletka jest łatwa do
połknięcia i nie dostarcza nieprzyjemnych doznań w ustachDziałanie1 tabletka zawiera 500 mg substancji czynnej - kwasu
acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Jest to substancja czynna 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 bólu. Zahamowanie produkcji
prostaglandyn podowuje również zmniejszenie stanu zapalnego. Dzięki temu Aspirin® Pro wykazuje działanie przeciwbólowe i
przeciwzapalne, jak również przeciwgorączkowe.Sposób użyciaAspirin® Pro to lek w postaci tabletek. Tabletki leku należy przyjmować
doustnie, popijając dużą ilością płynu (najlepiej wodą). Każda tabletka Aspirin® Pro powlekana jest specjalną warstwą nadającą lekowi
gładką powierzchnię co ułatwia jej połknięcie.

Wiek Pojedyncza dawka Maksymalna dzienna dawka

M?odzie? od 12 do 15 r.?. 1 tabletka 6 tabletek

Doro?li i m?odzie? powy?ej 16 r.?. 1–2 tabletki 6 tabletek

Osoby starsze powy?ej 65 r.?. 1 1 tabletka 4 tabletki

 

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/aspirin-pro-500-mg-8-tabletek-a.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

W razie potrzeby pojedyncz? dawk? mo?na powtórzy? po up?ywie 4 godzin.

Tabletki Aspirin® Pro nie zawieraj? glutenu ani laktozy.

WażnePrzeciwwskazania: uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
napady astmy oskrzelowej lub reakcja alergiczna (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężki nieżyt nosa, wstrząs) w wywiadzie,
wywołane podaniem kwasu acetylosalicylowego lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ; choroba wrzodowa żołądka
lub dwunastnicy; skaza krwotoczna lub podwyższone ryzyko krwawienia; ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca; metotreksat w
dawkach większych niż 20 mg na tydzień; doustne leki przeciwzakrzepowe; ciąża powyżej piątego miesiąca; dzieci poniżej 12 r.ż. bez
przepisu lekarza.SkładSubstancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy.Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg kwasu
acetylosalicylowego.Pozostałe składniki leku to:Krzemionka koloidalna bezwodna, sodu węglan bezwodnyOtoczka tabletki: wosk
Carnauba, hypromeloza, cynku stearynian.
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