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Etopiryna extra, 10 tabletek
 

Cena: 5,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25g+0,2g+0,05g

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Opis produktu
 

Wskazania i działanie: Etopiryna Extra jest lekiem wieloskładnikowym, który łączy działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i
przeciwgorączkowe kwasu acetylosalicylowego i paracetamolu. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe kwasu acetylosalicylowego i
paracetamolu.Lek zaleca się stosować w następujących wskazaniach:bóle głowy, w szczególności bóle migrenowe, oraz inne bóle o
umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego.

Skład: Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy, paracetamol i kofeina. Każda tabletka zawiera 250 mg kwasu
acetylosalicylowego, 200 mg paracetamolu i 50 mg kofeiny. Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana; celuloza mikrokrystaliczna;
olej rycynowy uwodorniony; tlenek glinu prażony.

Przeciwwskazania: Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Etopiryna Extra: jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające w
składzie paracetamol, kwas acetylosalicylowy i kofeinę; u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, zaburzeniami krzepnięcia krwi,
astmą lub chorobą alergiczną w wywiadzie - powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia. jeśli pacjent przyjmuje
doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy pochodnych sulfonylomocznika, ze względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego
#℣佐⌡⌀稀洀渀椀攀樀猀稀愀樁Ԁ挀攀最漀 猀琁ᤁ簀攀渀椀攀 最氀甀欀漀稀礀 眀攀 欀爀眀椀⌡⍃倣℣, oraz jeśli pacjent przyjmuje leki przeciw dnie moczanowej; jeśli u pacjenta stwierdzono
hipoprotrombinemię w wywiadzie, niedobór witaminy K, trombocytopenię lub pacjent był leczony lekami działającymi
przeciwzakrzepowo; jeśli pacjent ma młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów i #℣佐⌡⌀氀甀戀⌡⍃倣℣ toczeń układowy oraz niewydolność wątroby,
gdyż zwiększa się toksyczność salicylanów; jeśli pacjentka ma krwotoki maciczne, nadmierne krwawienia miesiączkowe lub stosuje
wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcyjną; u pacjentów z krwawieniem wewnątrzczaszkowym; jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze
lub niewydolność serca; jeśli pacjent przyjmuje metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, ze względu na nasilenie
toksycznego działania metotreksatu na szpik. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg na tydzień
jest przeciwwskazane; przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w
czasie jak i po zabiegu, na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lek należy odstawić; u pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym i #℣佐⌡⌀氀甀戀⌡⍃倣℣ niewydolnością serca, gdyż w zawiązku ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych #℣佐⌡⌀一䰀倀娀⌡⍃倣℣
obserwowano zatrzymanie płynów i obrzęki; jeśli pacjent jest pobudzony psychoruchowo.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
Dawkowanie: lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy przyjmować doustnie, popijając obficie wodą.
Lek zaleca się stosować po posiłku. Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat to 1 do 2 tabletek 3 razy na
dobę. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku. Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek #℣佐⌡⌀Ⰰ㔀 最 欀眀愀猀甀
acetylosalicylowego, 1,2 g paracetamolu i 0,3 g kofeiny#℣䍐⌡⌀ 渀愀 搀漀戁ᤀ 䰀攀欀 樀攀猀琀 瀀爀稀攀稀渀愀挀稀漀渀礀 搀漀 猀琀漀猀漀眀愀渀椀愀 搀漀爀愁稀渀攀最漀Ⰰ 戀攀稀 欀漀渀猀甀氀琀愀挀樀椀 稀
lekarzem pacjent nie powinien stosować leku dłużej niż 3 dni.Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają lub jeśli wystąpią nowe objawy,
należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia
krwi i układu chłonnegoMałopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość
hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia,
methemoglobinemia, trombocytopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu
protrombinowego. Zaburzenia układu immunologicznegoReakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, zespół Stevensa-
Johnsona, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs.Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, u
4% chorych na astmę oskrzelową oraz u 20% chorych przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości, takie jak pokrzywka, a nawet
wstrząs, mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia leku. Zaburzenia układu nerwowego. Ból głowy, bezsenność. Zaburzenia
oka. Zaburzenia widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika. Szumy uszne, zaburzenia słuchu, zawroty głowy, odwracalna utrata słuchu. Szum
i dzwonienie w uszach są pierwszymi objawami zatrucia salicylanami. Zaburzenia serca i zaburzenia naczynioweW związku z leczeniem
NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i
śródpiersia. Obrzęk płuc pochodzenia pozasercowego #℣佐⌡⌀眀礀猀琁ᤀ瀀甀樀攀 朁䈀眀渀椀攀 眀 瀀爀稀攀眀氀攀欁䈀礀洀 氀甀戀 漀猀琀爀礀洀 稀愀琀爀甀挀椀甀⌡⍃倣℣. Skurcz oskrzeli u
pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. aburzenia żołądka i jelitNiestrawność,
zgaga, uczucie pełności lub pieczenia w nadbrzuszu, nudności, wymioty, biegunka, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu
pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje, zapalenie trzustki. Owrzodzenie
żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas acetylosalicylowy. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych.
Ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u pacjentów z młodzieńczym
reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym układowym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie,
przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny. Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej. Wykwity skórne różnego rodzaju, świąd, rzadko pęcherze lub plamica. Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji
skórnych. Zaburzenia nerek i dróg moczowych. Białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, nefropatia z martwicą
brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek. W przypadku przedawkowania: znaczne obniżenie klirensu kreatyniny lub ostra
martwica kanalików nerkowych z zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania. Gorączka. Kofeina może
spowodować uzależnienie u osób szczególnie na nią podatnych oraz wywołać efekt odstawienia po zakończeniu terapii.
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