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Calpol 6 Plus, syrop, 0.25g/5ml, 100ml
 

Cena: 24,02 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać zaw.doust.

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Calpol 6 Plus, syrop, 0.25g/5ml, 100ml

Preparat ma zastosowanie w gorączce w przebiegu przeziębienia lub grypy, przy bólach różnego pochodzenia: głowy i zębów,
mięśniowych, stawowych, kostnych, po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych, przy bolesnym ząbkowaniu.

Skład:
5 ml zawiesiny zawiera: 250 mg paracetamolu, substancje pomocnicze: syrop prosty, sorbitol 70%, zdyspergowana celuloza, glicerol,
polisorbat 80, parahydroksybenzoesan metylu, aromat cukrowy FP731, aromat pomarańczowy 510652 E, żółcień pomarańczowa E110,
woda oczyszczona.

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: Dawka jednorazowa wynosi od 500 mg do 1000 mg paracetamolu tj. od 10 ml do 20 ml
Calpol 6 Plus. Dawkę można powtarzać co 4 godziny, do maksymalnej dawki dobowej paracetamolu tj. 80 ml leku Calpol 6 Plus.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: Dawkę ustala się wg masy ciała dziecka (jednorazowo od 10 do 15 mg/kg mc.), lub wg poniższego
schematu. Od 250 mg do 500 mg paracetamolu, tj. od 5 ml do 10 ml leku Calpol 6 Plus. W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4
godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę.
U dzieci w wieku od 3 miesięcy do 6 lat wskazane jest stosowanie leku Calpol zawiesina doustna 120 mg/5 ml.
Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 2 roku życia powinno być zalecane przez lekarza.
Leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 kolejne dni bez konsultacji z lekarzem.

Uwagi:
Ciąża i karmienie piersią: W okresie ciąży i karmienia piersią stosowanie możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
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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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