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Excedrin MigraStop 250 mg + 250 mg + 65 mg, 20 tabletek
powlekanych
 

Cena: 35,14 zł

Opis słownikowy

Dawka 250 mg + 250 mg + 65 mg

Opakowanie 20 tabletek pwlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Paracetamolum,
Coffeinum

Opis produktu
 

Opis
Excedrin MigraStop 250 mg + 250 mg + 65 mg, lek w postaci tabletek powlekanych do stosowania w doraźnym leczeniu bólu głowy i
napadów migreny z aurą lub bez aury.

Wskazania
Doraźne leczenie bólu głowy i napadów migreny z aurą lub bez aury.

Działanie

Przeciwgorączkowe.
Przeciwbólowe.
Przeciwzapalne.

Dawkowanie
Dorośli (powyżej 18 lat):

W przypadku pojawienia się bólu głowy: 1 tabletkę popić pełną szklanką wody. W razie konieczności kolejną tabletkę można
przyjąć po upływie 4-6 godzin od zażycia pierwszej.
W przypadku bardziej intensywnego bólu głowy: jednorazowo 2 tabletki, w razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po
upływie 4 – 6 godzin od zażycia dwóch pierwszych tabletek.

Leczenie migreny:

W przypadku wystąpienia objawów migreny lub aury migrenowej: 2 tabletki leku popijając je szklanką wody. W razie
konieczności można przyjąć kolejne dwie tabletki zachowując 4-6 godzinny odstęp między dawkami.
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Nie należy stosować leku Excedrin MigraStop dłużej niż przez 3 dni w migrenie bez konsultacji z lekarzem.
W leczeniu bólu głowy jak i migreny nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek w ciągu doby. Odpowiada to dawce 1500
mg kwasu acetylosalicylowego, 1500 mg paracetamolu i 390 mg kofeiny.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy, paracetamol i kofeina. Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg kwasu
acetylosalicylowego, 250 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.
Inne składniki leku to: rdzeń tabletki: hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy; otoczka
Opadry Ys-1-7086: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), glikol propylenowy, kwas benzoesowy (E210), wosk Carnauba.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku dłużej niż 4 dni w bólu głowy lub 3 dni w migrenie bez konsultacji z lekarzem.
Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek na dobę w obu wskazaniach.
Uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którykolwiek ze składników.
Jeśli stwierdzono kiedykolwiek reakcje alergiczne na inne leki przeciwbólowe, przeciwzapalne lub przeciwgorączkowe, takie jak
diklofenak lub ibuprofen.
U pacjentów z owrzodzeniem żołądka, jelit, lub jeżeli w przeszłości występowało owrzodzenie układu pokarmowego.
Jeżeli występuje krew w stolcu lub czarne stolce (objawy krwawienia lub perforacji żołądkowojelitowych).
Hemofilia lub występowania innych chorób krwi.
Ciężkie schorzenia serca, wątroby lub nerek.
Podczas przyjmowania ponad 15 mg metotreksatu tygodniowo.
III trymestr ciąży.
Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym 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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