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Polopiryna MAX 500mg, 20 tabletek
 

cena: 15,42 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Polopiryna MAX to lek przeciwgor?czkowy, przeciwbólowy i przeciwzapalny. Zawiera kwas acetylosalicylowy.

Wskazania
 Stosuje si? przy:
- dolegliwo?ciach bólowych o lekkim i ?rednim nasileniu, m.in. ból g?owy, ból z?bów, ból mi??ni, ból stawów,
- gor?czce i dolegliwo?ciach zwi?zanych z przezi?bieniem i gryp?,
- reumatoidalnym zapaleniu stawów (jedynie na zlecenie lekarza).

Dawkowanie
 Zalecana dawka:
Doro?li: 1-2 tabletki (500-1000 mg). Dawk? w razie potrzeby mo?na powtórzy? 2-3 razy na dob?. Nie stosowa?
wi?cej ni? 3 g na dob? (6 tabletek).
M?odzie? powy?ej 16 lat, wy??cznie na zlecenie lekarza: 500mg do 1000mg (1 do 2 tabletek) na dob?.
Przyjmowa? w czasie lub po posi?ku. Tabletki nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c du?? ilo?ci? p?ynu.
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy
1 tabletka dojelitowa zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.
Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana; skrobia kukurydziana modyfikowana; hypromeloza; kopolimer
kwasu metakrylowego; talk; tytanu dwutlenek (E171); trietylu cytrynian; czerwie? koszenilowa, lak (E124);
krzemionka koloidalna bezwodna; sodu wodorow?glan; sodu laurylosiarczan.

Polopiryna MAX 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 nie powinien by? stosowany u kobiet w pierwszym I drugim trymestrze ci??y, chyba, ?e jest to
bezwzgl?dnie konieczne. Leku nie  mo?na stosowa? w trzecim trymestrze ci??y.
Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersi?.
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Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Polopiryna MAX:
- w przypadku uczulenia na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku,
- w przypadku uczulenia na inne leki z grupy NLPZ,
- je?li pacjent cierpi na astm? oskrzelow?, przewlek?e schorzenia uk?adu oddechowego, gor?czk? sienn?,
obrz?k b?ony ?luzowej nosa,
- w przypadku czynnej choroby wrzodowej ?o??dka i/lub dwunastnicy, stanów zapalnych lub krwawienia z
przewodu pokarmowego,
- je?li pacjent ma ci??k? niewydolno?? w?troby, nerek, serca,
- je?li pacjent ma zaburzenia krzepni?cia oraz gdy stosuje leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny,
heparyna),
- w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
- je?li pacjent przyjmuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzie? lub wi?kszych,
- u osób poni?ej 16 lat,
- w okresie III trymestru ci??y i 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.

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