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Alka-Seltzer 0,324 g 10 tabletek musujących
 

cena: 19,94 pln

Opis słownikowy

Działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabletki musujące

Producent BAYER SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Acidum acetylsalicylicum

Wskazania ból, gorączka, grypa, przeziębienie

Opis produktu
 

Opis:
Alka-Seltzer to lek w postaci musujących tabletek, których substancją czynną jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).
Wykazuje on działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe. Ponadto po rozpuszczeniu tabletki w wodzie powstaje
cytrynian sodu, który działa buforująco, czyli utrzymuje poziom pH substancji na niezmienionym poziomie, dzięki czemu zobojętnia
nadmiar kwasu solnego w żołądku.

Skład:
1 tabletka musująca zawiera:
substancję czynną: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) 324 mg,
substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, Powidon 25, mieszanina dimetikonu i wapnia krzemianu (70%
: 30%), mieszanina sodu dokusanu i sodu benzoesanu (85% : 15%), sodu sacharynian, aromat limetowy, aromat cytrynowy.

Wskazania:
Dolegliwości bólowe o lekkim i średnim nasileniu, np. bóle głowy, bóle mięśniowe (m.in. uczucie ogólnego rozbicia), bóle zębów; ból i
gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.

Sposób użycia:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: należy przyjąć od 1 do 3 tabletek musujących jednorazowo (od 324 do 972 mg kwasu acetylosalicylowego). W razie potrzeby
dawka jednorazowa może być powtarzana, nie częściej niż co 4-8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 12 tabletek musujących
(około 4000 mg kwasu acetylosalicylowego) na dobę.
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: lek może być stosowany u młodzieży powyżej 12 r. życia wyłącznie na zlecenie lekarza. Należy przyjąć
1 tabletkę musującą jednorazowo (324 mg kwasu acetylosalicylowego). W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana do
3 razy na dobę, nie częściej niż co 4-8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki musujące (972 mg kwasu
acetylosalicylowego) na dobę.
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Tabletki należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn.
Przyjmować po posiłkach.
Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.
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