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ETOPIRYNA EXTRA 20 tabletek
 

Cena: 8,35 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaLek zaleca się stosować w następujących wskazaniach:• bóle głowy, w szczególności bóle migrenowe, oraz inne bóle o
umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego.DziałanieEtopiryna Extra jest lekiem wieloskładnikowym, który łączy
działanie przeciwbólowe,przeciwzapalne i przeciwgorączkowe kwasu acetylosalicylowego i paracetamolu. Kofeina nasiladziałanie
przeciwbólowe kwasu acetylosalicylowego i paracetamolu.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano
w tej ulotce dla pacjenta lub wedługzaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.5Lek należy przyjmować doustnie, popijając obficie wodą. Lek zaleca się przyjmować po posiłku.Zazwyczaj stosowana
dawka u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat to 1 do 2 tabletek 3 razyna dobę. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę
leku. Nie należy stosować dawki większej niż6 tabletek (1,5 g kwasu acetylosalicylowego, 1,2 g paracetamolu i 0,3 g kofeiny) na dobę.Lek
jest przeznaczony do stosowania doraźnego, bez konsultacji z lekarzem pacjent nie powinienstosować leku dłużej niż 3 dni.Jeśli objawy
utrzymują się lub nasilają lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować sięz lekarzemWażneKiedy nie stosować leku Etopiryna
Extra• Jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którykolwiekz pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorychna astmę
oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawetwstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili
przyjęcia kwasu acetylosalicylowego.• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne,przebiegające z objawami, takimi jak: skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, pokrzywka, wstrząs.• Jeśli pacjent ma astmę
oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkęsienną lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi
schorzeniami mogą reagować naniesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błonyśluzowej
(obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci.• Jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub)
dwunastnicy oraz stany zapalne lubkrwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z
przewodupokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej).2• Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca.• Jeśli
pacjent ma zaburzenia rytmu serca.• Jeśli pacjent cierpi na bezsenność.• Jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia,
małopłytkowość) oraz gdy pacjentjest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna).• Jeśli
pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka chorobadziedziczna).• Jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje
metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych,ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny.• U dzieci i młodzieży w wieku
poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, zewzględu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej
choroby powodującejuszkodzenie wątroby i mózgu.• W okresie ciąży i karmienia piersią.SkładPodmiot odpowiedzialny i
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