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Coffepirine Tabletki od bólu głowy 12 tabl
 

Cena: 2,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,45g+0,05g

Opakowanie 12 tabl.

Producent MEDICOFARMA S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Coffeinum

Opis produktu
 

O produkcie
Coffepirine Tabletki od bólu głowy, 450mg + 50mg, tabletki, 12 szt.

Opis
Coffepirine Tabletki od bólu głowy to produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym zawierającym kofeinę, która
działa pobudzająco na ośrodek oddechowy.

Skład
Substancjami czynnymi są: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum), kofeina (Coffeinum).

1 tabletka zawiera 450 mg kwasu acetylosalicylowego i 50 mg kofeiny.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, talk.

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

Lek do stosowania doustnego.
Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.
Nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem (u osób dorosłych) i 1 dzień (u młodzieży powyżej 12 lat; stosować ostrożnie ze
względu na obecność kofeiny).
Leku nie stosować na pusty żołądek.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletka, w razie potrzeby od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.

Działanie
Coffepirine Tabletki od bólu głowy wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe ze względu na obecność
kwasu acetylosalicylowego. Dodatkowo kofeina zawarta w leku działa na ośrodek naczynioruchowy w mózgu, wywołując skurcz mięśni
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 gładkich naczyń krwionośnych, tym samym zmniejszając przepływ krwi przez tkankę mózgową. Kofeina pobudza ośrodek oddechowy.

Wskazania
Bóle różnego pochodzenia o małym i umiarkowanym nasileniu np.:

bóle głowy,
reumatyczne,
mięśni,
nerwobóle,
bóle zębów.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy:
w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne - kwas acetylosalicylowy i kofeiną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku,
w okresie ciąży i karmienia piersią,
w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego, skazy krwotocznej, dny
moczanowej, ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby,
u osób poniżej 12 lat,
u pacjentów, u których w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o
podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz, podobnie jak i innych leków zawierających kwas
acetylosalicylowy w dniu, w którym pacjent otrzymuje dawkę metotreksatu,
w ciężkiej niewydolności serca,
w bólu po operacjach pomostowania naczyń wieńcowych.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy zależy od dawki leku, stanu i wrażliwości
pacjenta oraz leczenia towarzyszącego.

Częstość nieznana:
wydłużony czas krwawienia, czas protrombinowy,
astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy,
zawroty głowy, szumy uszne,
bezsenność, niepokój ruchowy,
zaburzenia rytmu serca,
obrzęki, nadciśnienie,
bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty,
utajone krwawienie z przewodu pokarmowego,
choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
zaburzenia czynności wątroby.

Stosowanie leku należy przerwać jeśli wystąpią następujące objawy: fusowate wymioty, smoliste i czarne stolce, wysypka, zaburzona
praca serca, obrzęk twarzy, duszność.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Długotrwałe przyjmowanie leku zawierającego kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas
przyjmowania kolejnych dawek.

Lek stosować ostrożnie u osób: z nadwrażliwością na NLPZ, zażywających leki przeciwzakrzepowe, z chorobą wrzodową,
nadczynnością tarczycy, padaczką, przed zabiegami chirurgicznymi, zaburzoną czynnością wątroby i/lub nerek, u kobiet z wkładkami
antykoncepcyjnymi oraz podczas obfitych miesiączek.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci oraz w temperaturze poniżej 25°C.
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.
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Coffepirine Tabletki od bólu głowy może wchodzić w interakcje z:
metotreksatem,
tyklopidyną,
spironolaktoren, furosemidem,
glikokortykosteroidami,
fluorochinolonami,
doustnymi środkami antykoncepcyjnymi,
pochodnymi kumaryny,
innymi NLPZ,
lekami uspokajającymi i nasennymi (ze względu na kofeinę),
tyroksyną.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Alkohol nasila działanie drażniące na przewód pokarmowy.

Leku nie należy stosować na czczo.

Ciąża i karmienie piersią
Stosowanie leku Coffepirine Tabletki od bólu głowy w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Wpływ na płodność
Lek ten należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po
zakończeniu terapii.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat.

Opakowanie:
12 tabletek

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. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
MARCMED
Zamenhofa 29-31
Lublin
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Galeria
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