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POLOPIRYNA MAX 500 mg 10 tabletek dojelitowych
 

Cena: 8,45 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaDolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle
stawów. Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką. Stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu
acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (z przepisu lekarza).DziałaniePolopiryna Max zawiera
kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalniei przeciwgorączkowo.Tabletka dojelitowa rozpada się dopiero w
jelicie cienkim, przez co zmniejsza się drażniące działaniekwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądkaSposób użyciaTen lek
należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedługzaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku. Tabletki należy połykać w
całości, popijając dużąilością płynu.Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, zwykle stosuje się:Dorośli: jednorazowo od 500 mg do 1000
mg (1 do 2 tabletek). W razie potrzeby dawkę możnapowtarzać 2 lub 3 razy na dobę.Nie należy przyjmować więcej niż 3 g na
dobę.Młodzież w wieku powyżej 16 lat, wyłącznie na zlecenie lekarza: 500 mg do 1000 mg (1 do 2tabletek) na dobę.Należy stosować
najmniejsze skuteczne dawki.Leczenie objawowe bez porady lekarskiej można stosować nie dłużej niż 3 dni.W chorobach
reumatycznych, tylko na zlecenie lekarza, najczęściej stosuje się:w gorączce reumatycznej: 1000 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę;w
reumatoidalnym zapaleniu stawów: 500 mg (1 tabletkę) 3 lub 4 razy na dobę.WażneStosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami
czynności wątroby i (lub) nerekU pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia
działańniepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopniaciężkości niewydolności wątroby i
(lub) nerek.Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.Stosowanie leku u pacjentów w
podeszłym wiekuU pacjentów w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszychdawkach i w większych
odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowaniadziałań niepożądanych.Zastosowanie większej niż zalecana
dawki leku Polopiryna MaxW razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
lubfarmaceuty.Po przedawkowaniu kwasu acetylosalicySkładSubstancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletka
dojelitowa zawiera 500 mgkwasu acetylosalicylowego.Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana; skrobia kukurydziana
modyfikowana;hypromeloza; kopolimer kwasu metakrylowego; talk; tytanu dwutlenek (E 171); trietylucytrynian; czerwień koszenilowa,
lak (E 124); krzemionka koloidalna bezwodna; soduwodorowęglan; sodu laurylosiarczan.
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