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Excedrin Migra Stop 10 tabl
 

Cena: 21,78 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25g+0,25g+0,065g

Opakowanie 10 tabl. (blister)

Postać tabl.powl.

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Paracetamolum,

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: GLAXOSMITHKLINE

ILOŚĆ: 10 tabletek

 

OPIS:

Excedrin MigraStop to lek przeciwbólowy na bóle głowy oraz napady migreny z aurą lub bez aury.

 

DZIAŁANIE:

Excedrin MigraStop zawiera trzy substancje czynne: kwas acetylosalicylowy, paracetamol i kofeinę. Kwas acetylosalicylowy i
paracetamol zmniejszają ból i gorączkę, a kwas acetylosalicylowy dodatkowo działa przeciwzapalnie. Kofeina jest łagodnym środkiem
pobudzającym i zwiększa działanie kwasu acetylosalicylowego i paracetamolu. 

 

WSKAZANIA:

Doraźne leczenie bólu głowy oraz napadów migreny z aurą lub bez aury.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli: leczenie 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 można wziąć jednorazowo 2 tabletki, w razie konieczności
można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4–6 godzin od zażycia dwóch pierwszych tabletek. Dorośli: leczenie migreny: dwie tabletki
popić szklanką wody. W razie konieczności można przyjąć kolejne dwie tabletki zachowując 4-6 godzinny odstęp między dawkami. Nie
należy stosować dawki większej niż 6 tabletek w ciągu doby.

 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera: substancje czynne: kwas acetylosalicylowy 250 mg, paracetamol 250 mg, kofeinę 65 mg; inne składniki leku: rdzeń
tabletki: hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy; otoczka Opadry Ys-1-7086:
hypromeloza, dwutlenek tytanu (E171), glikol propylenowy, kwas benzoesowy (E210), wosk Carnauba.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować leku, jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którykolwiek ze
składników leku; jeśli stwierdzono kiedykolwiek reakcje alergiczne na inne leki przeciwbólowe, przeciwzapalne lub przeciwgorączkowe,
takie jak diklofenak lub ibuprofen.

Nie stosować u pacjentów z owrzodzeniem żołądka, jelit lub jeżeli w przeszłości występowało owrzodzenie układu pokarmowego.

Nie stosować, jeżeli występuje krew w stolcu lub czarne stolce (objawy krwawienia lub perforacji żołądkowo-jelitowych); w przypadku
hemofilii lub występowania innych chorób krwi; w ciężkich schorzeniach serca, wątroby lub nerek.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat, u kobiet w ciąży i w okresie laktacji.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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