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Apap, tabletki powlekane, 500mg, 100 tabletek
 

Cena: 43,62 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 tabl. (butel.)

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Apap, tabletki powlekane, 500mg, 100 tabletek

Apap ma działanie przeciwbólowe, działa również przeciwgorączkowo nie obniżając prawidłowej temperatury ciała. Może być
stosowany u pacjentów z chorobą wrzodową, z nadciśnieniem tętniczym, cierpiących na nadkwaśność i zgagę, chorych na cukrzycę,
alergików, osób z nadwrażliwością na inne leki przeciwbólowe, kobiet ciężarnych i karmiących.

Skład:
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu. Substancje pomocnicze: wosk Carnauba, hydroksypropylometyceluloza,
polietylenoglikol, powidon, skrobia zżelatynizowana, kroskarmeloza, kwas stearynowy, dwutlenek tytanu, olej rycynowy.
Nie zawiera pochodnych kwasu salicylowego.
Nie podrażnia przewodu pokarmowego.

Wskazania:
Bóle różnego pochodzenia - ból głowy, mięśni, zębów; nerwobóle, bóle miesiączkowe. Gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy.

Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na paracetamol, niedokrwistość, niewydolność nerek i wątroby. Stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia za zgodą
lekarza.

Ostrzeżenia:
Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli ból u dorosłych utrzymuje się ponad 10 dni, u dzieci ponad 5 dni, a gorączka dłużej niż 3 dni.
Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Przy prawidłowym dawkowaniu lek zwykle nie wywołuje objawów niepożądanych.
Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu. Nie przekraczać zalecanych dawek na dobę.

Dawkowanie:
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Dorośli: 1 do 2 tabletek, 3 do 4 razy na dobę, nie więcej niż 8 tabletek na dobę. Dzieci powyżej 12 roku życia: 1 tabletka 3 do 4 razy na
dobę. Przy stosowaniu razem z innymi lekami zawierającymi paracetamol nie należy przekraczać dawki łącznej 4 gramów paracetamolu
w ciągu doby. Należy przestrzegać co najmniej 4 godzinnego odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami.
Efekt terapeutyczny występuje już po 15-30 minutach od zażycia tabletki i utrzymuje się 4 do 6 godzin.

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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