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Scorbolamid Extra (300mg+200mg+50mg+5mg), 20 tabletek
 

cena: 19,06 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Scorbolamid Extra ma dzia?anie przeciwgor?czkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne. Zawiera:
Salicylamid - dzia?a przeciwgor?czkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Rutozyd - wzmacnia naczynia krwiono?ne i zwi?ksza ich elastyczno??. Pobudza uk?ad odporno?ciowy.
Ponadto chroni witamin? C przed utlenieniem, co sprawia, ?e witamina C d?u?ej dzia?a.

Kwas askorbowy (witamina C) - uzupe?nia niedobór witaminy C, wspomagaj?cej odporno?? organizmu przy
infekcjach wirusowych I bakteryjnych.

Cynk – uzupe?nia niedobór cynku, wspomaga odporno?? organizmu.

Wskazania
 Stosuje si? przy gor?czce i objawach zwi?zanych z przezi?bieniem lub gryp?, przy bólach g?owy, w celu
zwi?kszenia odporno?ci organizmu w staanch zwi?kszonego zapotrzebowania na witamin? C i cynk.

Dawkowanie
 Zalecana porcja:
Doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 16 lat:
Doustnie, 1 tabletka 3 razy na dob?. Lek najlepiej przyjmowa? w czasie posi?ku, popijaj?c szklank? wody.
Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej dawki.

Sk?ad
 Substancje czynne: salicylamid, kwas askorbowy, Rutozyd i cynk.
1 tabletka powlekana zawiera 300 mg salicylamidu, 200 mg kwasu askorbowego, 50 mg rutozydu oraz 5 mg
cynku w postaci glukonianu cynku. 
Pozosta?e sk?adniki: Rdze? tabletki - celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon typ B, hydroksypropyloceluloza,
talk. Otoczka tabletki I – Opadry White YS-1-7027: hypromeloza 2910 (6cP), triacetyna, tytanu dwutlenek (E
171);  Otoczka tabletki II – sukraloza, Opadry Orange 85G33255: alkohol poliwinylowy (E 1203), talk,
makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E 171), ?ó?cie? pomara?czowa FCF (E 110), tartrazyna (E 102), lecytyna
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sojowa (E 322).

Scorbolamid Extra 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.
Leku nie nale?y stosowa? u kobiet w okresie ci??y i karmienia piersi?.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Scorbolamid Extra:
 - je?li pacjent ma uczulenie na salicylamid, niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozosta?ych
sk?adników tego leku,
- je?li pacjent ma astm? z polipami nosa;
- je?li pacjent ma czynn? chorob? wrzodow? ?o??dka i (lub) dwunastnicy i (lub) stany zapalne przewodu
pokarmowego;
- je?li pacjent ma zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, t??yczka);
- je?li pacjent ma zaburzenia krzepliwo?ci krwi (np. hemofilia, trombocytopenia);
- je?li pacjent ma genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;
- je?li pacjent ma kamic? nerkow?;
- je?li pacjent ma hemochromatoz? (cukrzyca br?zowa), niedokrwisto?? syderoblastyczn?, nadmiern? ilo??
kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu;
- je?li pacjent na ci??k? niewydolno?? serca;
- je?li pacjentka jest w ci??y;
- je?li pacjentka karmi piersi?;
- u dzieci w wieku poni?ej 16 lat, (poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki), ze wzgl?du na
mo?liwo?? wyst?pienia zespo?u Reye’a, rzadkiej, ale ci??kiej choroby powoduj?cej uszkodzenie w?troby i
mózgu.

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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