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Aspirin 500mg, 10 tabletek
 

cena: 7,59 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl. (karton)

Postać tabletki

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Aspirin® 500mg to najbardziej znana aspiryna, przeznaczona do stosowania w stanach gor?czki, a tak?e w
przypadku bólu o ma?ym lub umiarkowanym nasileniu.

 Wskazania
 Bóle o ma?ym lub umiarkowanym nasileniu, gor?czka.

 Dawkowanie
 Doro?li: jednorazowo od 1 do 2 tabletek.
W razie konieczno?ci dawka jednorazowa mo?e by? powtarzana co 4 do 8 godzin.
Nie nale?y przyjmowa? wi?cej ni? 8 tabletek na dob?.  
M?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: jednorazowo 1 tabletk?.
W razie konieczno?ci dawka jednorazowa mo?e by? powtarzana co 4 do 8 godzin.
Nie nale?y przyjmowa? wi?cej ni? 3 tabletek na dob?.

Tabletki nale?y przyjmowa? doustnie, po posi?kach, z du?? ilo?ci? p?ynu.
Leku nie nale?y stosowa? d?u?ej ni? 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Nie przekracza? zalecanej dziennej dawki.

Sk?ad
 1 tabletka zawiera:
substancj? czynn?: kwas acetylosalicylowy 500mg
substancje pomocnicze: celuloza, skrobia kukurydziana.

Przeciwwskazania
 - Je?li pacjent ma uczulenie na substancj? czynn? - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z
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pozosta?ych sk?adników tego leku.
- Je?li u pacjenta wyst?puje: skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa ?o??dka lub dwunastnicy, ci??ka
niewydolno?? serca lub ci??ka niewydolno?? w?troby lub ci??ka niewydolno?? nerek.
- Je?li kiedykolwiek wyst?powa?y u pacjenta napady astmy oskrzelowej, wywo?ane podaniem salicylanów lub
substancji o podobnym dzia?aniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
- Je?li pacjent stosuje jednocze?nie lek metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w
dawkach 15 mg na tydzie? lub wi?kszych.
- Je?li pacjentka jest w ostatnim trymestrze ci??y.
- U dzieci poni?ej 12 roku ?ycia.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
  
Podmiot odpowiedzialny
 Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
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