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ASPIRIN C, tabletki musujące 0,4g+0,24g, 20 tbl
 

Cena: 38,33 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,4g+0,24g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Acidum acetylsalicylicum, Acidum
ascorbicum

Opis produktu
 

Opis produktu

(Acidium acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum)
400 mg + 240 mg, tabletki musuj?ce

Sk?ad: 1 tabletka zawiera jako substancje czynne 400 mg kwasu acetysalicylowego i 240
mg witaminy C oraz substancje pomocnicze. Lek zawiera sód - patrz ulotka.

Lek o dzia?aniu przeciwbólowym i przeciwgor?czkowym w grypie i przezi?bieniu.

Lek przeciw objawom przezi?bienia i grypy, tj.:
- gor?czka
- ból g?owy
- bóle mi??niowe

OTC - Lek wydawany bez recepty.
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Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - R/1928

 

Przygotowanie i stosowanie:

Podanie doustne. Nale?y zapozna? si? z tre?ci? ulotki przed zastosowaniem leku.

Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwo?ci bólowych o ma?ym i (lub) umiarkowanym
nasileniu (np: bóle g?owy, bóle z?bów, bóle mi??niowe). Objawowe leczenie dolegliwo?ci
bólowych i gor?czki w przebiegu przezi?bienia i grypy.

Dawkowanie:

Doro?li - jednorazowo 1-2 tabletek musuj?cych.

M?odzie? w wieku powy?ej 12 lat wy??cznie na zlecenie lekarza - jednorazowo 1 tabletk?
musuj?c?.

Rozpu?ci? w szklance wody i wypi? musuj?cy p?yn. Przyjmowa? po posi?kach. Nie
za?ywa? na czczo.

Lek o dzia?aniu przeciwbólowym i przeciwgor?czkowym w grypie i przezi?bieniu.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce dawkowania w ulotce do??czonej do opakowania.

 

Przechowywanie:

Przechowywa? w temperaturze poni?ej 25°C.

 

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwa

Lek przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci.

 

Zawarto?? opakowania: 20 tabletek musuj?cych
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Podmiot odpowiedzialny:
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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