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Pyralgina 500mg, 12 tabletek
 

cena: 13,04 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 12 tabl.

Postać tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Pyralgina 500mg to lek przeciwbólowy i przeciwgor?czkowy. Dzia?a równie? rozkurczowo na mi??nie
g?adkie.

Wskazania
 Stosuje si? w leczeniu bóli ró?nego pochodzenia o du?ym nasileniu oraz gor?czki, gdy zastosowanie innych
?rodków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Dawkowanie
 Zalecana porcja:
Doro?li: dawkowanie jest uzale?nione od nat??enia bólu lub gor?czki i indywidualnej wra?liwo?ci pacjenta na
metamizol. Zawsze nale?y stosowa? najmniejsz? dawk? skuteczn?. W bólach wyst?puj?cych sporadycznie i
gor?czce - jednorazowo od 500 mg do 1000 mg (od 1 do 2 tabletek). Maksymalna jednorazowa dawka
doustna wynosi 1 g (2 tabletki), maksymalna dawka dobowa 3 g (6 tabletek).
Tabletki przyjmuje si? popijaj?c dostateczn? ilo?ci? p?ynu (np. szklank? wody). Lek nale?y stosowa? podczas
lub bezpo?rednio po posi?kach. Leku nie stosowa? d?u?ej ni? 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem lub
niezw?ocznie uda? si? do lekarza, gdy mimo przyj?cia leku, objawy nasilaj? si?.

Pacjenci w podesz?ym wieku, pacjenci w z?ym stanie ogólnym i obni?onym klirensem kreatyniny (wskazuj?cy
na zaburzenia czynno?ci nerek): dawk? nale?y zmniejszy? z uwagi na spowolniony metabolizm leku.

Pacjenci z zaburzeniami w?troby i nerek: powinni unika? du?ych dawek podawanych wielokrotnie, gdy?
wydalenie leku i jego metabolitów jest w tych stanach spowolnione. Krótkotrwa?e stosowanie leku nie wymaga
zmniejszenia dawki. Brak danych na temat d?ugotrwa?ego stosowania metamizolu u pacjentów z ci??kimi
zaburzeniami w?troby i nerek.

Dzieci i m?odzie?: Pyralgina nie jest przeznaczona do stosowania u dzieci i m?odzie?y.
 Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.
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Sk?ad
 Substancja czynna: metamizol sodowy jednowodny.
1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego.
Pozosta?e sk?adniki: skrobia ziemniaczana, ?elatyna, magnezu stearynian.

Pyralgina 500mg 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.
Stosowanie leku w ci??y oraz w okresie karmienia piersi? jest przeciwwskazane!

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Pyralgina 500mg:
- je?li pacjent ma uczulenie na metamizol, inne pochodne pirazolonu i pirazolidyny (np. propyfenazon, fenazon
lub fenylobutazon) lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
- je?li u pacjenta wyst?puje zespó? astmy analgetycznej lub znana nietolerancja na leki przeciwbólowe
objawiaj?ce si? pokrzywk?, obrz?kiem naczynioworuchowym (obrz?kiem w obr?bie j?zyka, twarzy, warg i (lub)
gard?a), tj. pacjenci, którzy reaguj? skurczem oskrzeli lub inn? reakcj? anafilaktoidaln? na salicylany,
paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie
jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen;
- je?li u pacjenta wyst?puj? zaburzenia czynno?ci szpiku kostnego (np. po zastosowaniu leków obni?aj?cych
odporno?? organizmu) lub zmiany w obrazie morfologicznym krwi, takie jak zmniejszenie ca?kowitej liczby
krwinek bia?ych (leukopenia) lub pewnego rodzaju krwinek bia?ych - granulocytów (agranulocytoza), lub
niedokrwisto??;
- je?li u pacjenta wyst?puje ostra niewydolno?? nerek lub w?troby, ostra porfiria w?trobowa;
- je?li u pacjenta wyst?puje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba
dziedziczna);
- je?li pacjent stosuje lek z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon, propyfenazon);
- je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi 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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