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ULTRAPIRYNA FAST C 10 tabletek musujących
 

Cena: 11,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,25g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Acidum
ascorbicum

Opis produktu
 

OpisULTRAPIRYNA FAST C 10 tabletek musującychUltrapiryna Fast C zawiera kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo,
przeciwzapalnie iprzeciwgorączkowo oraz kwas askorbowy (witaminę C). Witamina C ma pozytywny wpływ na pracękomórek układu
odpornościowego i ochronę organizmu przed wolnymi rodnikami tlenowymi, cowpływa na przebieg procesu zapalnego. Dodatek kwasu
askorbowego do kwasu acetylosalicylowegomoże wpływać na lepszą tolerancję preparatu złożonego w porównaniu z samym
kwasemacetylosalicylowym.Wskazania do stosowania:Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym
nasileniu (np.: bóle głowy,bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebieguprzeziębienia i
grypySposób użyciaZalecana dawka leku Ultrapiryna Fast C, to:− dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek musujących. W razie
konieczności dawka jednorazowamoże być powtarzana nie częściej niż co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 8tabletek na
dobę.− młodzież w wieku powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza: jednorazowo 1 tabletkę. Wrazie konieczności dawka jednorazowa
może być powtarzana nie częściej niż co 4 do 8 godzin.Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletek na dobę.Sposób podaniaPodanie
doustne.Tabletki musujące należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Przyjmować po posiłkach.Tabletki nie należy
dzielić.Skład− Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) i witamina C (Acidum ascorbicum).−
Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, sodu węglan, sodudiwodorocytrynian, sodu cytrynian, powidon K 30,
mannitol (E 421), sodu dokuzynian, symetykon, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, aromat cytrynowy "KS", kod 145 (naturalne
preparaty aromatyczne, naturalne substancje aromatyczne, substancje aromatyczne, mannitol (E 421), glukonolakton (E 575), sorbitol (E
420), maltodekstryna, akacja (E 414), krzemionkakoloidalna bezwodna (E 551)).WażneLeku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez
konsultacji z lekarzem.Kiedy nie należy stosować leku Ultrapiryna Fast C?jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, inne
salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna,jeśli u pacjenta występuje
ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność
wątroby lub ciężka niewydolność nerek,jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem
salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,jeśli pacjent stosuje
jednocześnie lek metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,jeśli
pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży,u dzieci w wieku poniżej 12 lat.ProducentUSP ZDROWIE
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