
 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
 

Pyralgina 500mg, 20 tabletek
 

cena: 19,09 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Producent Polpharma

Substancja
czynna

metamizol sodowy (Metamizolum natricum)

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie ból, gorączka, miesiączka, migrena

Opis produktu
 

Pyralgina 500mg to produkt leczniczy do stosowania w bólu o dużym nasileniu, gorączce.

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

Lek do stosowania doustnego.
Tabletki należy przyjmować popijając wystarczającą ilością wody.
Lek stosować w trakcie lub po posiłku.
Osoby dorosłe: bóle sporadyczne i gorączka: 1 tabletka (500 mg) do 2 tabletek (1000 mg).

Maksymalna dawka jednorazowa to 2 tabletki (1000 mg metamizolu).
Maksymalna dawka dobowa to 6 tabletek (3000 mg metamizolu).
Nie stosować leku dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dawkowanie leku należy dostosować w przypadku:

pacjentów w podeszłym wieku, osób z obniżonym klirensem kreatyniny,
zaburzeń czynności wątroby i nerek.

Składniki:

Substancją czynną leku jest Sól sodowa metamizolu.
1 tabletka zawiera 500 mg Soli sodowej metamizolu.
Pozostałe składniki to: Skrobia ziemniaczana, Żelatyna, Magnezu stearynian.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Stosowanie leku w ciąży oraz w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane

Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie
przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień
podanego miesiąca.

Uwaga - środki ostrożności i transport:

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa oraz wymogów Inspekcji Farmaceutycznej, w przypadku zamówień na produkty lecznicze, w
tym Pyralgina 500mg, dostawa możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS Poland. Zamówienia składane za
pośrednictwem innych form transportu będą kierowane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

Producent:
POLPHARMA S.A.
Pelplińska 19
Starogard Gdański
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