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Apap dla dzieci Forte, 40 mg/ml, zawiesina doustna, 85ml
 

Cena: 21,77 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 85 ml (butelka)

Postać zaw.doust.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Apap dla dzieci Forte, 40 mg/ml, zawiesina doustna, 85ml

Często w przypadku dzieci przyjmowanie tabletek czy kapsułek nie jest możliwe. Wtedy dobrze jest mieć w domu Apap dla dzieci Forte -
zawiesinę doustną, która zredukuje różnego pochodzenia bóle o małym i umiarkowanym nasileniu (np. ból głowy, ból zęba, bóle
miesiączkowe) i gorączkę. Apap dla dzieci Forte mogą również stosować dorośli oraz osoby starsze.

Właściwości:
Apap dla dzieci Forte, zawiesina doustna, bazuje na substancji czynnej paracetamolu. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe,
przeciwgorączkowe oraz słabe działanie przeciwzapalne. Jego mechanizm działania polega na tym, że w ośrodkowym układzie
nerwowym (OUN) blokuje on produkcję prostaglandyn oraz zahamowuje tworzenie impulsów bólowych (aktywność obwodowa). W
przypadku działania przeciwgorączkowego paracetamol najprawdopodobniej działa bezpośrednio na ośrodek ciepła w podwzgórzu.

Skład:
1ml zawiesiny zawiera 40mg paracetamolu.
Pełna strzykawka doustna dozująca (5ml) zawiera 200mg paracetamolu.
Substancje pomocnicze: parahydroksybenzoesan metylu (E218) – 0,68mg/ml, parahydroksybenzoesan propylu (E216) – 0,12mg/ml,
sacharoza – 500mg/ml. Pozostałe substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, cytrynian sodu, guma ksantan, woda
oczyszczona, aromat pomarańczowy: aromaty naturalne, aromaty sztuczne, alkohol etylowy, butylohydroksyanizol (E320).

Stosowanie:
Stosowanie doustne. Przed użyciem butelką należy dobrze wstrząsnąć, a dawkowanie ustalić w zależności od masy ciała.
Zalecana dawka dobowa paracetamolu to 15mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10mg/kg masy ciała co 4 godziny (inaczej 4 razy na
dobę).

Ważne informacje:
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Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Po otwarciu nie należy przechowywać preparatu dłużej niż 6 miesięcy.
Nie stosować Apapu dla dzieci Forte w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek jego składnik.
Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dziennej.
W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Opakowanie:
85 ml + doustna strzykawka (5 ml)

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.
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