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Ultrapiryna Plus 12 saszetek
 

Cena: 16,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,3g+0,2g

Opakowanie 12 sasz.

Postać prosz. musuj.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbi

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: US Pharmacia Sp z o.o.

ILOŚĆ:  12 saszetek

 

Ultrapiryna Plus to produkt leczniczy stosowany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy oraz m.in. gorączki, bólu mięśni i stawów.

 

 

DZIAŁANIE:

Lek Ultrapiryna Plus działa przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie i przeciwbólowo dzięki zawartości kwasu acetylosalicylowego. Kwas
askorbowy (witamina C) i wapń wpływają na prawidłową czynność ścian naczyń krwionośnych. 

 

WSKAZANIA:

Lek Ultrapiryna Plus jest stosowany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy oraz:
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gorączki,

bólów mięśni i stawów,

bólów głowy, w tym migrenowych,

bólów zębów,

nerwobólów.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 1 lub 2 saszetki. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4-8 godzin do 3 razy na dobę.

Maksymalne dawka dobowa to 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 saszetka. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4-8 godzin do 3 razy na
dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat - wyłącznie na zlecenie lekarza: 1 saszetka. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8
godzin do 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w połowie szklanki letniej wody, wymieszać i wypić. Przyjmować po posiłku.

Nie należy stosować leku Ultrapiryna Plus dłużej niż 3-5 dni.

 

SKŁAD:

Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy, kwas askorbowy (witamina C), wapń (w postaci laktoglukonianu).

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 300 mg witaminy C oraz 200 mg laktoglukonianu wapnia.

Substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy, powidon K-25, aromat malinowy, zawierający koszenilę (E120), aspartam
(E951), betakaroten 1% (E160a), zawierający sacharozę, sodu laurylosiarczan.

 

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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