
Aspiryna lek uniwersalny? 
 
 „Potocznie nazywana aspiryna w medycynie, kwas acetylosalicylowy, posiada znane 
powszechnie włas ciwos ci przeciwbo lowe. Aspiryna poradzi sobie z lekkim i s rednim bo lem 
głowy, zębo w, a takz e z bo lami reumatycznymi. Chętnie stosowana jest ro wniez  podczas 
przeziębienia, dzięki swym włas ciwos ciom przeciwzapalnym.  
 
 Po kwas acetylosalicylowy sięgamy najczęs ciej w przypadku bo lu głowy lub stawo w 
oraz podczas przeziębienia. Nalez y pamiętac , z e nie moz na podawac  aspiryny dzieciom 
poniz ej 12. roku z ycia. Podanie leku w przypadku wirusowego zapalenia go rnych dro g 
oddechowych moz e doprowadzic  do groz nego dla z ycia zespołu Reye’a.  
 
 Najnowsze badania nad włas ciwos ciami kwasu acetylosalicylowego wskazują, z e 

codzienna, mała dawka aspiryny moz e uchronic  przed rozwojem nowotworo w złos liwych 

oraz związanych z nimi komplikacji. Wciąz  trwają badania nad ustalaniem dawki, kto rą moz na 

przyjmowac  bez obaw o konsekwencje wynikające z przedawkowania leku. 

 Jez eli pod koniec ostrej imprezy bierzesz aspirynę, z eby rano obudzic  się bez kaca – nie 

ro b tego. Pigułka zaz yta wieczorem nie zmniejszy bo lu głowy następnego ranka, za to moz e 

sprawic , z e będzie Cię bolał brzuch. Zaro wno alkohol, jak i kwas acetylosalicylowy działają 

draz niąco na s luzo wkę z ołądka i zwiększają ryzyko krwawienia.  

 Wszystko nalez y traktowac  z umiarem. Podobnie jest w przypadku aspiryny. Po lek nie 

mogą sięgac  osoby, kto re mają problemy z z ołądkiem. Kwas acetylosalicylowy podraz nia 

z ołądek, doprowadzając do nieprzyjemnych dolegliwos ci. Aspiryny nie powinny więc 

przyjmowac  osoby, kto rym doskwierają wrzody z ołądka, poniewaz  moz e spowodowac  

krwotok wewnętrzny. 

 Po aspirynę nie powinny sięgac  kobiety, u kto rych występują bo le menstruacyjne. Kwas 

acetylosalicylowy nie poradzi sobie z bo lem tego typu, a moz e doprowadzic  do 

nieprzyjemnych skutko w ubocznych w postaci nadmiernego krwawienia miesiączkowego.” 
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