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Ultrapiryna Plus, saszetki smak malinowy, 12 szt
 

Cena: 22,49 zł

Opis słownikowy

Marka Ultrapiryna

Postać proszek

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Kwas acetylosalicylowy, Wapń, Witamina C

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Ultrapiryna Plus, saszetki smak malinowy, 12 szt

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

Skład Ultrapiryna Plus, saszetki smak malinowy, 12 szt

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.

Działanie Ultrapiryna Plus, saszetki smak malinowy, 12 szt

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. Zmniejszają ich przepuszczalność,
działają przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo. Wapń zmniejszając przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, działa
przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Dodatkowo jony wapnia stymulują mechanizmy obronne
organizmu oraz są niezbędne w procesach krzepnięcia krwi i przebudowy kości.

Wskazania Ultrapiryna Plus, saszetki smak malinowy, 12 szt

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

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/ultrapiryna-plus-saszetki-smak-malinowy-12-szt.html
https://www.e-medest.pl/marka-ultrapiryna,dFA-cxY.html
https://www.e-medest.pl/postac-proszek,dDw-oQs.html
https://www.e-medest.pl/producent-us-pharmacia,dCg-ahY.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-lek-bez-recepty,dEw-gRE.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-kwas-acetylosalicylowy,dEg-hxI.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-wapn,dEg-jxE.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-witamina-c,dEg-mxE.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

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

gorączki,
bólów mięśni i stawów,
bólów głowy, w tym migrenowych,
bólów zębów,
nerwobólów.

Dawkowanie Ultrapiryna Plus, saszetki smak malinowy, 12 szt

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.

Przeciwwskazania Ultrapiryna Plus, saszetki smak malinowy, 12 szt

Kiedy nie stosować leku Ultrapiryna Plus:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany, kwas askorbowy, wapń lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku,
jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka, dwunastnicy; stany zapalne przewodu pokarmowego,
jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do siniaków lub krwawień (skazę krwotoczną, zaburzenia krzepnięcia krwi),
jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe,
jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka),
jeśli pacjent ma znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi,
jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym
działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek,
jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby,
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca,
jeśli pacjentka jest w ostatnim trymetrze ciąży,
jeśli pacjent ma fenyloketonurię (chorobę genetyczną, charakteryzującą się niedoborem enzymu nazywanego hydroksylazą
fenyloalaniny),
u dzieci w wieku poniżej 12 lat,
jeśli pacjent przyjmuje metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów) w dawkach 15
mg na tydzień lub większych.
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Informacje dodatkowe Ultrapiryna Plus, saszetki smak malinowy, 12 szt

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Długotrwałe stosowanie dużych dawek może spowodować przedawkowanie.
Istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a - u dzieci poniżej 12 lat leków zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować, a u
młodzieży powyżej 12 lat leki zawierające kwas acetylosalicylowy można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.
Ultrapiryna Plus zawiera 178–356 mg sodu na dawkę (1-2 saszetki), należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością
nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
Ultrapiryna Plus zawiera aspartam (E951) - źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.
Ultrapiryna Plus zawiera 0,75–1,50 mg sacharozy (w składzie barwnika) na dawkę (1-2 saszetki). Jeżeli stwierdzono wcześniej u
pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Ultrapiryna Plus zawiera koszenilę (E120) (w składzie aromatu malinowego).
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ultrapiryna Plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
jeśli pacjent ma uczulenie (np. katar sienny) lub astmę,
jeśli pacjentka ma krwotoki maciczne lub nadmierne krwawienie miesiączkowe,
jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcyjną,
jeśli u pacjenta jest planowany zabieg chirurgiczny (nie należy przyjmować leku co najmniej 5 dni przed zabiegiem),
jeśli pacjent ma dnę moczanową,
jeśli u pacjenta występowały wrzody żołądka lub dwunastnicy, a także krwawienie z przewodu pokarmowego,
jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
jeśli pacjent ma umiarkowaną niewydolność serca (choroba serca, która może objawiać się jako duszność i obrzęk stóp),
jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze,
jeśli w organizmie pacjenta nie jest wytwarzany enzym nazywany dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową, ze względu na ryzyko
wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej,
jeśli pacjent ma kłopoty z sercem, przebył udar lub istnieją podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie
krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu).
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ultrapiryna Plus może wchodzić w interakcje z:

metotreksatem
lekami przeciwzakrzepowymi,
lekami przeciwcukrzycowymi,
sulfonamidami,
fenytoiną,
lekami przeciwzapalnymi (z grupy kortykosteroidoów lub NLPZ),
glikozydami nasercowymi,
lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej,
lekami moczopędnymi,
lekami obniżającymi ciśnienie krwi,
lekami stosowanymi w leczeniu depresji (SSRI i TLPD),
związkami fluoru,
witaminą D i lekami blokujący kanał wapniowy.
Należy zachować 3 godzinną przerwę pomiędzy przyjęciem leku stosowanego w zakażeniach bakteryjnych: z grupy fluorochinolonów,
tetracyklin a lekiem Ultrapiryna Plus.
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