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Excedrin Migra Stop x 10 tabl.
 

Cena: 21,76 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25g+0,25g+0,065g

Opakowanie 10 tabl. (blister)

Postać tabl.powl.

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Substancja
czynna

Acidum acetylsalic., Paracet., Coffeinum

Opis produktu
 

Excedrin MigraStop jest stosowany w doraźnym leczeniu bólu głowy oraz napadów migreny (objawów, takich jak: ból głowy, nudności,
nadwrażliwość na światło i dźwięk) z aurą lub bez aury.

Skład: 
Jedna tabletka powlekana leku Excedrin MigraStop zawiera trzy substancje czynne:
• 250 mg kwasu acetylosalicylowego
• 250 mg paracetamolu
• 65 mg kofeiny

Działanie: 
Kwas acetylosalicylowy i paracetamol zmniejszają ból i gorączkę, a kwas acetylosalicylowy dodatkowo działa przeciwzapalnie. Kofeina
jest łagodnym środkiem pobudzającym i zwiększa działanie kwasu acetylosalicylowego i paracetamolu.

Stosowanie:
Dorośli (wiek powyżej 18 lat):
• Ból głowy: zazwyczaj zalecaną dawką jest 1 tabletka. Drugą tabletkę można przyjąć po upływie 4-6 godzin od zażycia pierwszej.W
przypadku bardziej nasilonego bólu głowy można przyjąć jednorazowo 2 tabletki. W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki
po upływie 4-6 godzin.Nie należy stosować leku dłużej niż 4 dni.
• Migrena: po wystąpieniu objawów należy przyjąć dwie tabletki.W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4-6
godzin.Nie należy stosować leku dłużej niż 3 dni.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować leku Excedrin MigraStop:
• jeżeli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którykolwiek ze składników tabletek
powlekanych.
• u pacjentów z owrzodzeniem żołądka, jelit, lub jeżeli w przeszłości występowało owrzodzenie układu pokarmowego.
• jeżeli występuje krew w stolcu lub czarne stolce (objawy krwawienia lub perforacji żołądkowo-jelitowych).
• w przypadku hemofilii lub występowania innych chorób krwi
• w ciężkich schorzeniach serca, wątroby lub nerek
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• podczas przyjmowania ponad 15 mg metotreksatu tygodniowo
• w trzecim trymestrze ciąży.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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