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Polopiryna Max Hot 8 sasz
 

Cena: 11,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,5g+0,3g+0,05g)/sasz.

Opakowanie 8 sasz.

Postać pr.do p.rozt.doust.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbi

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

ILOŚĆ:  8 saszetek

 

Lek do stosowania w okresie przeziębienia i grypy.

Saszetki do sporządzania napoju.

 

 

DZIAŁANIE:

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym.

 

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

Lek zaleca się stosować w następujących wskazaniach:

gorączka i dolegliwości bólowe związane z przeziębieniem i grypą

bóle o lekkim, i.średnim nasileniu (ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, bóle głowy)

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze przyjmować 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.

Dorośli, młodzież w wieku 16 lat i powyżej 1 saszetka co 6-8 godzin w zależności od potrzeby.

Nie należy przekraczać dawki 4 g kwasu acetylosalicylowego na dobę (8 saszetek).

Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody, wymieszać i wypić.

Lek zaleca się stosować po posiłku.

Przyjmować doustnie w postaci gorącego napoju.

Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony
śluzowej przewodu pokarmowego.

 

SKŁAD:

Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy, kwas askorbowy (Witamina C), kofeina.

Każda saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) + 300 mg kwasu askorbowego (Acidum
ascorbicum) + 50 mg kofeiny (Coffeinum)'.

Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, sacharoza, sacharyna sodowa, aromat cytrynowy 96833-51, sodu cyklaminian.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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