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Etopiryna (300mg+100mg+50mg), na ból głowy, 50 tabletek
 

cena: 14,24 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl. (fiol.)

Postać tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Etopiryna to lek przeciwbólowy zawieraj?cy kwas acetylosalicylowy, etenzamid i kofein?.

Wskazania
 Stosuje si? w leczeniu bólów g?owy oraz bólów o umiarkowanym nasileniu, zw?aszcza pochodzenia
zapalnego.

Dawkowanie
 Doro?li i dzieci powy?ej 16 lat: Od 1 do 2 tabletek jednorazowo lub w razie potrzeby t? sam? dawk? co 8
godzin. Nie stosowa? wi?cej ni? 6 tabletek na dob?.
Lek jest przeciwwskazany u dzieci i m?odzie?y w wieku poni?ej 16 lat.
Lek nale?y przyjmowa? doustnie, najlepiej po posi?ku, z du?? ilo?ci? wody.  Nale?y stosowa? mo?liwie
najmniejsze skuteczne dawki przez najkrótszy okres konieczny do ?agodzenia objawów, aby zmniejszy?
ryzyko wyst?pienia dzia?a? niepo??danych.  
Leku nie nale?y stosowa? d?u?ej ni? kilka dni.

Sk?ad
 Substancje czynne: kwas acetylosalicylowy, etenzamid i kofeina.
1 tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu i 50 mg kofeiny.
Pozosta?e sk?adniki: skrobia ziemniaczana i laktoza jednowodna.

Etopiryna w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek mo?e by? stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ci??y tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza jest to
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bezwzgl?dnie konieczne. Lek jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ci??y.  
Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersi?.
Lek ten nale?y do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mog? niekorzystnie wp?ywa? na
p?odno?? u kobiet. Jest to dzia?anie przemijaj?ce, które ust?puje po zako?czeniu leczenia.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Etopiryna:
- je?li pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, etenzamid, kofein? lub którykolwiek z pozosta?ych
sk?adników tego leku
- je?li pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegaj?ce z objawami takimi jak:
skurcz oskrzeli, zapalenie b?ony ?luzowej nosa, wstrz?s;
- je?li pacjent ma astm? oskrzelow?, przewlek?e schorzenia uk?adu oddechowego, gor?czk? sienn? lub
obrz?k b?ony ?luzowej nosa, gdy? pacjenci z tymi schorzeniami mog? reagowa? na niesteroidowe leki
przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrz?kiem skóry i b?ony ?luzowej (obrz?k naczynioruchowy)
lub pokrzywk? cz??ciej ni? inni pacjenci;
- je?li pacjent ma czynn? chorob? wrzodow? ?o??dka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z
przewodu pokarmowego (mo?e doj?? do wyst?pienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia
choroby wrzodowej);
- je?li pacjent ma ci??k? niewydolno?? w?troby, nerek lub serca;
- je?li pacjent ma zaburzenia krzepni?cia krwi (np. hemofilia, ma?op?ytkowo??) lub gdy pacjent jest leczony
jednocze?nie ?rodkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna);
- je?li pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);
- je?li pacjent jednocze?nie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzie? lub wi?kszych, ze wzgl?du na
szkodliwy wp?yw na szpik kostny;
- u dzieci i m?odzie?y w wieku poni?ej 16 lat, zw?aszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze wzgl?du na
ryzyko wyst?pienia zespo?u Reye’a, rzadkiej, ale ci??kiej choroby powoduj?cej uszkodzenie w?troby i mózgu;
- w ostatnim trymestrze ci??y i w okresie karmienia piersi?.

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.

Producent
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

