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SCORBOLAMID EXTRA 20 tabletek
 

Cena: 13,70 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaGorączka i objawy związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, wspomaganie odpornościorganizmu w stanach
zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C i cynk oraz uszczelnianie naczyńwłosowatych.DziałanieLek Scorbolamid EXTRA
zawiera:Salicylamid - działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.Rutozyd - pobudza układ odpornościowy i wspiera
organizm w walce z infekcją wirusową. Zwiększawchłanianie witaminy C, a także przedłuża jej działanie.Kwas askorbowy (witamina C) -
uzupełnia niedobór witaminy C, wspomaga organizm przy infekcjachwirusowych i bakteryjnych. Wpływa na procesy związane z
odpornością.Cynk - uzupełnia niedobór cynku, wspomaga odporność organizmu.Sposób 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.Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat:Doustnie, 1 tabletka 3 razy na dobę.Lek najlepiej przyjmować w czasie
posiłku, popijając szklanką wody.Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Leczenie objawowe bez porady lekarskiej
należyprowadzić najkrócej jak to możliwe.Jeżeli objawy nie ustąpią po 3-5 dniach leczenia lub nasilą się (nawet przed upływem tego
czasu)należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.WażneKiedy nie stosować leku Scorbolamid EXTRA:jeśli pacjent ma uczulenie
na salicylamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku(wymienionych w punkcie 6);jeśli pacjent ma uczulenie na orzeszki
ziemne lub soję, ponieważ lek zawiera lecytynę sojową;jeśli pacjent ma uczulenie na niesteroidowe leki przeciwzapalne;jeśli pacjent ma
astmę z polipami nosa;jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, i (lub) stany zapalneprzewodu
pokarmowego;jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka);jeśli pacjent ma zaburzenia
krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia);jeśli pacjent ma genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej;jeśli pacjent ma kamicę nerkową;2jeśli pacjent ma hemochromatozę (cukrzyca brązowa), niedokrwistość
syderoblastyczną,nadmierną ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu;jeśli pacjent ma ciężką niewydolność
serca;jeśli pacjentka jest w ciąży;jeśli pacjentka karmi piersią;jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat w dawkach 15 mg na
tydzień lub większych;u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat (poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. chorobaKawasaki), ze względu
na możliwość wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiejchoroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.SkładSubstancjami
czynnymi leku są salicylamid, kwas askorbowy, rutozyd i cynk.Każda tabletka powlekana zawiera 300 mg salicylamidu, 200 mg kwasu
askorbowego, 50 mgrutozydu oraz 5 mg cynku w postaci glukonianu cynku.Pozostałe składniki to:Rdzeń tabletki - celuloza
mikrokrystaliczna, krospowidon typ B, hydroksypropyloceluloza, talk.Otoczka tabletki I – Opadry White YS-1-7027: hypromeloza 2910
(6cP), triacetyna, tytanudwutlenek (E 171);Otoczka tabletki II – sukraloza, Opadry Orange 85G33255: alkohol poliwinylowy (E 1203),talk,
makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tartrazyna(E 102), lecytyna sojowa (E 322).
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