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Polopiryna Complex (500mg+15,58mg+2mg), 8 saszetek
 

cena: 12,96 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 8 sasz.

Postać saszetki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Polopiryna Complex to lek wielosk?adnikowy o skojarzonym dzia?aniu sk?adników.

Kwas acetylosalicylowy ??czy dzia?anie przeciwgor?czkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Fenylefryna zmniejsza przekrwienie i obrz?k b?on ?luzowych, przez co udro?nia przewody nosowe, hamuje
odruch kichania i ?zawienia oczu.

Chlorofenamina ?agodzi objawy nie?ytu nosa (katar i kichanie).

Wskazania
 Stosuje si? w kompleksowym leczeniu objawów przezi?bienia i grypy, takich jak:
- gor?czka;
- dreszcze;
- ból gard?a;
- bóle mi??niowe i kostno-stawowe;
- bóle g?owy (m.in. spowodowane zmniejszeniem dro?no?ci zatok przynosowych w wyniku obrz?ku b?ony
?luzowej nosa i ograniczenia jego dro?no?ci);
- obrz?k i przekrwienie b?ony ?luzowej nosa;
- nadmierna wydzielina ?luzowa z nosa;
- kichanie;
- ?zawienie z oczu.

Dawkowanie
 Zalecana dawka:
Doro?li, m?odzie? w wieku 16 lat i powy?ej: 1 saszetka co 6-8 godzin w zale?no?ci od potrzeby. Nie nale?y
przekracza? dawki 4 saszetek (2 g kwasu acetylosalicylowego, 32 mg fenylefryny i 8 mg chlorofenaminy) na
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dob?. Zawarto?? jednej saszetki nale?y rozpu?ci? w szklance gor?cej wody, wymiesza? i wypi?.
Nie nale?y podawa? leku dzieciom i m?odzie?y w wieku poni?ej 16 lat.
 Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 Substancje czynne: kwas acetylosalicylowy, fenylefryny wodorowinian, chlorofenaminy maleinian.
1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 15,58 mg fenylefryny wodorowinianu oraz 2 mg
chlorofenaminy maleinianu.
Pozosta?e sk?adniki: krzemionka koloidalna bezwodna, sacharoza, sacharyna sodowa, sodu cyklaminian,
kwas cytrynowy bezwodny, aromat pomara?czowy.

Polopiryna Complex 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 jest przeciwwskazany w okresie ci??y.
Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersi?.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Polopiryna Complex:
- je?li pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, fenylefryny wodorowinian, chlorofenaminy maleinian
lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku. Nadwra?liwo?? na kwas acetylosalicylowy wyst?puje u
0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astm? oskrzelow? lub przewlek?? pokrzywk?. Objawy
nadwra?liwo?ci: pokrzywka, a nawet wstrz?s mog? wyst?pi? w ci?gu 3 godzin od chwili przyj?cia kwasu
acetylosalicylowego.
- je?li pacjent ma uczulenie (nadwra?liwo??) na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegaj?ce z
objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, 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??) i 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 tygodniowo 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.
- je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?.
- je?li pacjent ma chorob? sercowo-naczyniow?, nadci?nienie t?tnicze.
- je?li pacjent ma cukrzyc?.
- je?li pacjent ma jaskr? z zamkni?tym k?tem przes?czania.
- je?li pacjent ma nadczynno?? tarczycy.
- je?li pacjent ma przerost prostaty.
- je?li pacjent ma chromoch?onny guz nadnerczy.
- je?li pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksygenazy (IMAO) lub w czasie 14 dni od zako?czenia terapii
IMAO.

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
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