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COFFEPIRINE 6 tabletek
 

Cena: 2,10 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,45g+0,05g

Opakowanie 6 tabl.

Postać tabl.

Producent MARCMED S.C.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

Działanie

Lek Coffepirine tabletki od bólu głowy zawiera dwie substancje czynne: kwas acetylosalicylowy o działaniu przeciwbólowym,
przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz kofeinę, która działa na ośrodek naczynioruchowy w mózgu, wywołując skurcz mięśni
gładkich naczyń krwionośnych, a tym samym zmniejszając przepływ krwi przez tkankę mózgową. Działa pobudzająco na ośrodek
oddechowy.

 

Wskazania

Lek Coffepirine tabletki od bólu głowy stosuje się w leczeniu bólów różnego pochodzenia o małym i umiarkowanym nasileniu (np. bóle
głowy, reumatyczne, mięśni, nerwobóle, ból zęba).

 

Przeciwwskazania

w okresie ciąży i karmienia piersią;  

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku lub na salicylany, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienia
z przewodu pokarmowego, skazy krwotocznej, dny moczanowej, ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby;  

u dzieci w wieku poniżej 12 lat;  

u pacjentów, u których w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o
podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;  
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jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.  

 

Uwaga

Zachować szczególną ostrożność w przypadku:

nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące;  

podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych;  

u pacjentów, u których w przeszłości występowała choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego;  

u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;  

u pacjentów z nadczynnością tarczycy;  

u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym;  

Należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami alergicznymi (astma oskrzelowa, katar sienny z polipami błony śluzowej nosa),
przed zabiegami chirurgicznymi, w zaburzeniach czynności wątroby i nerek, w przypadku stosowania wewnątrzmacicznej wkładki
antykoncepcyjnej lub w przypadku obfitych krwawień miesiączkowych.

 

Działania niepożądane.

Układ pokarmowy:  

bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty;  

krwawienie z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone, które mogą powodować niedokrwistość z
niedoboru żelaza;  

choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, perforacje;  

rzadko zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz).  

Układ nerwowy:  

Zawroty głowy, szumy uszne. Kofeina zawarta w leku może powodować bezsenność, niepokój ruchowy.  

Układ krwiotwórczy i układ krzepnięcia:  

Zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi).
 

Układ moczowy:  

W rzadkich przypadkach, po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego zanotowano martwicę brodawek
nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek.  

Reakcje nadwrażliwości:  

Pokrzywka, odczyny skórne, reakcje anafilaktyczne, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy.  

Układ krążenia:  
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Kofeina może powodować zaburzenia rytmu serca.  

Długotrwałe przyjmowanie preparatu zawierającego kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas
przyjmowania kolejnych dawek.

 

Dawkowanie

Zazwyczaj stosuje się 1 tabletkę od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. Leku nie należy stosować długotrwale. Nie należy
przekraczać maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 6 tabletek. Nie stosować na czczo. Tabletkę należy połknąć popijając dużą
ilością płynu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. U młodzieży w wieku powyżej 12 lat stosować ostrożnie ze względu na
zawartość kofeiny.

 

Skład

1 tabletka zawiera jako substancje czynne: kwas acetylosalicylowy 450 mg, kofeina 50 mg oraz substancje pomocnicze: skrobia
ziemniaczana, talk.
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