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Aspirin Pro 500 mg, 8 tabletek powlekanych
 

Cena: 10,35 zł

Opis słownikowy

Dawka 500 mg

Opakowanie 8 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum

Wiek od 12 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Aspirin Pro, lek w postaci tabletek powlekanych. Zawiera kwas acetylosalicylowy, który jest lekiem przeciwbólowym i
przeciwgorączkowym. Aspirin Pro przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych i młodzieży - osób w wieku 12 lat i starszych (o
masie ciała 40 kg lub więcej).

Wskazania

Objawowe leczenie w gorączce i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu np. ból głowy, dolegliwości towarzyszące przeziębieniu
i grypie, bóle zębów, bóle mięśni.

Działanie

Przeciwzapalne.
Przeciwbólowe.
Przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Doustnie, popijając dużą ilością płynu (najlepiej wodą).
Młodzież od 12 do 15 r.ż.: pojedyncza dawka: 1 tabletka, maksymalna dzienna dawka: 6 tabletek,
Dorośli i młodzież powyżej 16 r.ż.: pojedyncza dawka 1–2 tabletki, maksymalna dzienna dawka: 6 tabletek,
Osoby starsze powyżej 65 r.ż.: pojedyncza dawka 1 tabletka, maksymalna dzienna dawka: 4 tabletki.

Skład
Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy.
Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.
Pozostałe składniki leku to: Krzemionka koloidalna bezwodna, sodu węglan bezwodny. Otoczka tabletki: wosk Carnauba, hypromeloza,
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cynku stearynian.

Przeciwwskazania

Uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Jeśli pacjent jest leczony doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (leki rozrzedzające krew i zapobiegające jej krzepnięciu).
Jeśli pacjentka jest po piątym miesiącu ciąży (ponad 24 tygodnie bez miesiączki).
Jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta napady astmy oskrzelowej lub reakcja alergiczna (np. pokrzywka, obrzęk
naczynioruchowy, ciężki nieżyt nosa, wstrząs) wywołane podaniem kwasu acetylosalicylowego lub substancji o podobnym
działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
Skaza krwotoczna lub jeśli występuje podwyższone ryzyko krwawienia.
Ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca.
Jeśli pacjent jest leczony metotreksatem w dawkach większych niż 20 mg na tydzień.
Dzieci poniżej 12 lat.

Działania niepożądane
Możliwe działania niepożądane związane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego:
Wszystkie poniższe działania niepożądane są bardzo poważne i mogą wymagać pilnej pomocy medycznej lub hospitalizacji. W
przypadku zaobserwowania któregokolwiek z poniższych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do
najbliższego szpitala:

krwawienie (krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł, czerwone plamy pod skórą itp.);
reakcje alergiczne, takie jak wykwity skórne, napad astmy lub obrzęk twarzy, któremu towarzyszą trudności w oddychaniu;
bóle głowy, zawroty głowy, uczucie utraty słuchu, szumy uszne (dzwonienie w uszach), które zazwyczaj wskazują na
przedawkowanie;
krwawienie do mózgu;
bóle brzucha;
krwawienie z przewodu pokarmowego - występują częściej po zastosowaniu dużych dawek;
podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia, zaburzenia czynności wątroby
(głównie dotyczące komórek wątroby);

pokrzywka, reakcje skórne;

zespół Reye’a (zaburzenia świadomości lub nietypowe zachowania bądź wymioty) u dziecka z chorobą wirusową przyjmującego
kwas acetylosalicylowy.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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