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PYRALGINA 500 mg 12 tabletek
 

Cena: 10,35 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisBól różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączka, gdy zastosowanie innych środków jestprzeciwwskazane lub
nieskuteczne.Metamizol jest pochodną pirazolonu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym orazspazmolitycznym.
Mechanizm jego działania nie jest do końca poznany. Wyniki badań wskazują, żemetamizol i jego główny metabolit (4-N-
metyloaminoantypiryna) działają prawdopodobnie zarównopoprzez ośrodkowy, jak i obwodowy układ nerwowy.Sposób użyciaO dawce
decyduje nasilenie bólu lub gorączki oraz indywidualna reakcja na produkt Pyralgina.Zasadnicze znaczenie ma wybór najmniejszej dawki
umożliwiającej opanowanie bólu i (lub) gorączki.Dorosłym i młodzieży w wieku 15 lat lub więcej (>53 kg) można podawać maksymalnie
1000 mgmetamizolu w dawce pojedynczej nie częściej niż 4 razy na dobę w odstępach wynoszących 6–8godzin, co odpowiada
maksymalnej dawce dobowej 4000 mg.Wyraźnego działania można spodziewać się w ciągu 30 do 60 minut od podania doustnego.W
tabeli poniżej podano zalecane dawki pojedyncze oraz maksymalne dawki dobowe zależne odmasy ciała lub wieku:Masa ciała Wiek
Pojedyncza dawka Maksymalna dawka dobowakg lata tabletki mg tabletki mg>53 ≥15 lat 1–2 500–1000 8 4000Dzieci i
młodzieżProdukt Pyralgina nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 15 lat ze względu na stałą zawartośćmetamizolu w jednej tabletce
wynoszącą 500 mg. Dostępne są inne postacie farmaceutyczne lub moceproduktu, które można odpowiednio dawkować u mniejszych
dzieci.Należy poinformować pacjenta, że powinien zasięgnąć porady lekarskiej, gdy objawy nie ustąpiąpo 3-5 dniach stosowania
produktu Pyralgina lub niezwłocznie udał się do lekarza, gdy mimoprzyjęcia produktu, objawy nasilają się.Szczególne grupy
pacjentówOsoby w podeszłym wieku, pacjenci osłabieni oraz pacjenci ze zmniejszoną wartością klirensukreatyninyU osób w podeszłym
wieku, pacjentów osłabionych i pacjentów ze zmniejszoną wartością klirensukreatyniny dawkę należy zmniejszyć ze względu na
możliwość wydłużenia czasu eliminacjiz organizmu produktów metabolizmu metamizolu.Zaburzenia czynności wątroby i nerekW
przypadku zaburzenia czynności nerek lub wątroby szybkość eliminacji jest zmniejszona, dlategonależy unikać wielokrotnego
podawania dużych dawek. Nie ma konieczności zmniejszenia dawki, gdyprodukt stosowany jest przez krótki czas. Dotychczasowe
doświadczenia związane z długotrwałymstosowaniem metamizolu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem wątroby i nerek są
niewystarczające.WażnePrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na metamizol, inne pochodne pirazolonu i pirazolidyny, np. produkty
leczniczezawierające propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon (szczególnie u pacjentów, u których pozastosowaniu któregoś z tych
leków wystąpiła agranulocytoza) lub na którąkolwiek substancjępomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.Pacjenci z rozpoznanym
zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na lekiprzeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem
naczynioworuchowym, tj. pacjenci,którzy reagują skurczem oskrzeli lub inną reakcją anafilaktoidalną na salicylany, paracetamollub inne
nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub
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naproksen.Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykami) oraz zmiany w obraziemorfologicznym krwi
(agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość).Ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa.Wrodzony niedobór
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.Stosowanie leków z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np.
fenylobutazon,propyfenazon).Trzeci trymestr ciąży.SkładKażda tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego
(Metamizolum natricum).Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.Każda tabletka zawiera 34,5 mg (1,5 mmol)
sodu.ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

