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Etopiryna, tabletki od bólu głowy, 50 szt.
 

Cena: 15,09 zł

Opis słownikowy

Marka Etopiryna

Postać tabletki

Producent Polpharma

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Kofeina, Kwas acetylosalicylowy

Opis produktu
 

Opis Etopiryna, tabletki od bólu głowy, 50 szt.

Opis

Etopiryna tabletki od bólu głowy jest lekiem stosowanym w leczeniu bólów głowy oraz bólów o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza
pochodzenia zapalnego.

Skład

Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy, etenzamid i kofeina.

1 tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzemidu, 50 mg kofeiny.

Inne składniki leku to : skrobia ziemniaczana i laktoza jednowodna.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej po posiłku, z dużą ilością wody.

Stosowanie u dorosłych i dzieci powyżej 16 lat - od 1 do 2 tabletek jednorazowo lub w razie potrzeby tę samą dawkę co 8 godzin.

Nie stosować, więcej niż 6 tabletek na dobę.
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Przeciwwskazania

Nie stosować leku Etopiryna tabletki od bólu głowy:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, etenzamid, kofeinę , lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli,
zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs;
jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną lub obrzęk błony śluzowej
nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym
obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;
jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu
pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej);
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;
jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) lub gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami
przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna);
jeśli pacjent ma dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna); i jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje
metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny;

Działania niepożądane

Jak każdy lek Etopiryna może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zaburzenia żołądka i jelit:
niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu
pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje. Owrzodzenie żołądka występuje u 15 %
pacjentów długotrwale przyjmujących kwas acetylosalicylowy.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
ogniskowa martwica komórek wątroby, tkliwość i powiększnei wątroby, szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym
zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby, przemijające zwiększenie
aktywności aminotransferaz w surowicy krwi, fosfatazy alkalicznej oraz stężenia bilirubiny.
Zaburzenia układu nerwowego:
szumy uszne (zazwyczaj jako objawy przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek.
Zaburzenia serca:
niewydolność serca
Zaburzenia naczyniowe:
nadciśnienie
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentó 
niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie
czasu krwawienia i (lub) wydłużenie czasu protrombinowego
Zaburzenia układu immunologicznego:
reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują
zaburzenia oddychania), skurcz oskrzeli. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast poinformować lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego;

Lek Etopiryna tabletki od bólu głowy zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
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Lek należy przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia
zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.
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