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Ultrapiryna FAST C 0,5g+0,25g 10 tabl. tabl.mus. 0,5g+0,25g
10 tabl.
 

Cena: 15,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,25g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Acidum
ascorbicum

Opis produktu
 

Opis
Ultrapiryna Fast C – kwas acetylosalicylowy i witamina C w postaci tabletki musującej.

Ultrapiryna Fast C zawiera kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, jak również przeciwzapalnie. Jest
to lek bez recepty stosowany w trakcie przeziębienia i grypy, a także na gorączkę i ból (m.in. głowy, gardła i mięśni).
Ultrapiryna Fast C to lek w postaci tabletek musujących o aromacie cytrynowym, które rozpuszczają się w wodzie. Kwas
acetylosalicylowy zawarty w Ultrapiryna Fast C jest szybko przyswajalny.
W każdej tabletce znajdują się substancje czynne: 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz 250 mg kwasu
askorbinowego (Acidum ascorbicum), czyli witaminy C. W ciągu doby można przyjąć maksymalnie 8 tabletek (dorośli) – jest to
maksymalna dawka dobowa kwasu acetylosalicylowego (ASA) i witaminy C wśród leków w postaci tabletki musującej zawierających
kwas acetylosalicylowy i witaminę C dostępnych bez recepty.
Po rozpuszczeniu tabletki i wypiciu płynu, kwas acetylosalicylowy wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego.
Maksymalne stężenie kwasu acetylosalicylowego w osoczu osiągane jest po 10-20 minutach.
Opakowanie zawiera 10 tabletek musujących o aromacie cytrynowym.

Działanie substancji czynnych:
Kwas acetylosalicylowy
Kwas acetylosalicylowy należy do grupy kwasowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o właściwościach
przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Działa poprzez hamowanie produkcji prostaglandyn w organizmie.
Prostaglandyny zwiększają wrażliwość receptorów bólu. Jeśli ich wytwarzanie zostaje zatrzymane, receptory bólu stają się mniej
wrażliwe na bodźce, co powoduje zmniejszenie uczucia bólu. Zahamowanie produkcji prostaglandyn powoduje także zmniejszenie
stanu zapalnego.
Kwas acetylosalicylowy pomaga w walce z gorączką i bólem, a także stosowany jest w trakcie przeziębienia i grypy.
Witamina C
Witamina C powoduje zmniejszenie częstości uszkodzeń w obrębie układu pokarmowego (lepsza tolerancja vs sam kwas
acetylosalicylowy).
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Stosowanie:
Tabletki musujące należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Przyjmować po posiłkach. Tabletki nie należy dzielić.
Dawkowanie:
Dorośli: jednorazowo 1-2 tabletki musujące, maksymalnie 8 tabletek na dobę. W razie konieczności, dawka jednorazowa może być
powtarzana co 4 do 8 godzin.
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletka musująca, maksymalnie 3 tabletki na dobę. W razie konieczności dawka
jednorazowa może być powtarzana co 4 do 8 godzin.
Produkt leczniczy może być stosowany u młodzieży w wieku powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza.

ULTRAPIRYNA FAST C Kwas acetylosalicylowy 500 mg + kwas askorbowy 250 mg, tabletki musujące Wskazania do stosowania
Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np.: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe).
Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje
czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, skaza krwotoczną, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, pacjenci z
napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie
niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby lub ciężką niewydolnością nerek, nie
podawać jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, w trzecim trymestrze ciąży, u dzieci w wieku
poniżej 12 lat. Podmiot Odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław. Produkt dostępny bez recepty (OTC)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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