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Alka-Seltzer 10 Tabletek musujących
 

Cena: 23,47 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabletek

Producent BAYER SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Alka-Seltzer jest preparatem w formie musujących tabletek, zawierającym jako substancję czynną kwas acetylosalicylowy (Acidum
acetylsalicylicum). Wykazuje on działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe. Dodatkowo, po rozpuszczeniu
tabletki w wodzie, powstaje cytrynian sodu, który działa jako bufor, czyli stabilizuje pH substancji, utrzymując je na stałym poziomie.
Dzięki temu, neutralizuje nadmiar kwasu solnego w żołądku.

Wskazania

Lekkie i umiarkowane dolegliwości bólowe, takie jak ból głowy, bóle mięśniowe (wraz z uczuciem ogólnego rozbicia) oraz bóle
zębów, które występują.
ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.

Działanie
Przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

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

Dorośli: od 1 do 3 tabletek jednorazowo (324-972 mg). W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana nie częściej niż co
4-8 godzin.

Lek do stosowania doustnego.
Nie przekraczać 12 tabletek musujących na dobę (ok. 4000 mg kwasu acetylosalicylowego).
Tabletki rozpuścić w szklance wody i wypić.
Przyjmować po posiłku.
Nie przyjmować leku dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.
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Skład
Substancja czynną jest: kwas acetylosalicylowy.

1 tabletka musująca zawiera 324 mg kwasu acetylosalicylowego.

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.

Przeciwwskazania

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek składnik leku,
u osób ze skazą krwotoczną,
w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
u osób z ciężką niewydolnością nerek,
u osób z ciężką niewydolnością wątroby,
u osób z ciężką niewydolnością serca,
w ostatnim trymestrze ciąży,
jeśli w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym
działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15mg na tydzień lub większych,
w chorobach wirusowych (szczególnie grypa i ospa wietrzna) u dzieci do 12 lat.

Działania niepożądane
Jeśli wystąpią fusowate wymioty lub czarne, smoliste stolce po przyjęciu tego leku, należy natychmiast przerwać jego stosowanie i
skonsultować się z lekarzem. Mogą to być objawy działań niepożądanych.

Ważne jest również zwrócenie uwagi na objawy ciężkiej reakcji nadwrażliwości, takie jak obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani z
utrudnionym oddychaniem, duszność, przyspieszenie akcji serca oraz nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego, aż do zagrażającego życiu
wstrząsu. Jeśli wystąpią któreś z tych objawów, należy niezwłocznie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Warto pamiętać, że takie
reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.

Interakcje
To bardzo ważne, aby poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach, które pacjent obecnie przyjmuje lub przyjmował
niedawno, oraz o lekach, które planuje przyjmować. Szczególna ostrożność jest wymagana przy stosowaniu leku Alka-Seltzer
jednocześnie z pewnymi innymi lekami, ze względu na potencjalne interakcje.

Kwas acetylosalicylowy, który jest składnikiem Alka-Seltzer, może nasilać toksyczne działanie metotreksatu na szpik kostny. Dlatego nie
należy stosować kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, a jednoczesne
stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Kwas acetylosalicylowy może również wpływać na działanie leków przeciwzakrzepowych, leków trombolitycznych (rozpuszczających
skrzepliny) oraz leków hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi. Może także zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i
krwawień z przewodu pokarmowego, gdy jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami
przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w dużych dawkach, lub gdy w czasie leczenia spożywany jest alkohol.

Po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako
terapia zastępcza w chorobie Addisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów. Działanie digoksyny, leku stosowanego w
chorobach serca, może być również zwiększone przez kwas acetylosalicylowy.

Kwas acetylosalicylowy może również wpływać na działanie leków przeciwcukrzycowych, takich jak insulina czy pochodne
sulfonylomocznika. Może nasilać także działanie toksyczne kwasu walproinowego, stosowanego m.in. w padaczce, który z kolei nasila
działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego. Działanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, czyli leków
przeciwdepresyjnych, może również być zmodyfikowane przez kwas acetylosalicylowy.

Ostrzeżenia

Kwas acetylosalicylowy, który jest składnikiem leku Alka-Seltzer, może powodować skurcz oskrzeli i wywołać napad astmy lub
inne reakcje nadwrażliwości, zwłaszcza u pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego,
katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa. Ponadto, u pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu
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moczowego, Alka-Seltzer może powodować napad dny moczanowej.
Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży, zwłaszcza w okresie infekcji wirusowych, oraz nie powinien być stosowany
długotrwale, ponieważ może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe
stosowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza tych zawierających kilka substancji czynnych, może również prowadzić do
ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.
Należy również pamiętać, że Alka-Seltzer zawiera sód, co może być istotne dla pacjentów stosujących dietę niskosodową lub
cierpiących na nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, obrzęki lub inne schorzenia związane z zatrzymywaniem płynów w
organizmie.
W związku z tym, przed rozpoczęciem stosowania leku Alka-Seltzer, warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą,
szczególnie jeśli pacjent ma obecnie lub ostatnio przyjmował inne leki, planuje przyjmować inne leki lub ma istniejące problemy
zdrowotne, takie jak astma, choroby układu oddechowego, zaburzenia nerek, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, czy
stosuje dietę niskosodową.

Dodatkowe informacje
Zawsze należy dokładnie zapoznać się z ulotką leku Alka-Seltzer przed jego użyciem, ponieważ zawiera ona istotne informacje
dotyczące wskazań, przeciwwskazań, działań niepożądanych, dawkowania oraz informacji dotyczących stosowania produktu
leczniczego. Ważne jest również skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem Alka-Seltzer, zwłaszcza jeśli
pacjent ma obecnie lub ostatnio przyjmował inne leki, ma istniejące problemy zdrowotne, lub stosuje dietę niskosodową. Niewłaściwe
stosowanie jakiegokolwiek leku, w tym Alka-Seltzer, może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta. Dlatego zawsze należy postępować
zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty oraz przestrzegać informacji zawartych w ulotce leku.
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