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Scorbolamid 40 tabl.
 

Cena: 21,86 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3g+0,005g+0,1g

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Salicylamidum, Rutosidum, Acidum ascorbi

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

ILOŚĆ:  40 tabletek

 

Lek do stosowania w okresie przeziębienia i grypy.

 

 

DZIAŁANIE:

Lek Scorbolamid zawiera:

Salicylamid - działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Rutozyd - wzmacnia naczynia krwionośne i zwiększa ich elastyczność. Ponadto chroni witaminę C przed utlenieniem

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Kwas askorbowy (witamina C) - uzupełnia niedobór witaminy C, wspomagającej odporność organizmu w czasie zakażeń.

 

WSKAZANIA:

Wskazaniem do stosowania leku są: gorączka i ból związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano to w ulotce lub zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
zgłosić się do lekarza bądź farmaceuty.

Dorośli młodzież powyżej 16 lat: Doustnie, zwykle 1 do 2 tabletek drażowanych 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować w czasie posiłku, albo z dużą ilością wody lub mleka.

 

SKŁAD:

Substancjami czynnymi leku są salicylamid, kwas askorbowy i rutozyd.

Każda tabletka drażowana zawiera 300 mg salicylamidu, 100 mg kwasu askorbowego oraz 5 mg rutozydu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, woda oczyszczona (stanowiący rdzeń tabletki drażowanej) oraz sacharoza,
talk, guma arabska, żółcień chmolinowa (E104), wosk Camauba i woda oczyszczona (stanowiące otoczkę).

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek Scorbolamid zawiera sacharozę i żółcień chinolinową (E104) - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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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