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Efferalgan Forte, 1 g, tabletki musujące, 8 szt.
 

Cena: 12,29 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 8 tabl. (folia)

Postać tabl.mus.

Producent BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Efferalgan Forte, 1 g, tabletki musujące, 8 szt.

Efferalgan Forte jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Skład:
Tabletki musujące: 8 szt. 1 tabletka musująca zawiera 1000 mg paracetamolu.

Działanie:
Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, który nie drażni i nie powoduje uszkodzenia śluzówki żołądka.

Wskazania:
Gorączka (w przebiegu przeziębienia, grypy, chorób zakaźnych wieku dziecięcego, po szczepieniach), leczenie bólu o małym lub
umiarkowanym nasileniu (bóle głowy, także migrenowe, ból zębów, ból związany z ząbkowaniem, ból gardła, ból ucha, bóle mięśniowe,
stawowe i kostne, bóle kręgosłupa, nerwobóle, bóle miesiączkowe, bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych).

Przeciwwskazania:
Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (paracetamol) lub na którykolwiek z
pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować w przypadku choroby alkoholowej oraz ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.

Dawkowanie:
Lek należy przyjmować po rozpuszczeniu tabletki musującej w niewielkiej ilości płynu.

Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 50 kg (powyżej 15 lat): dawka jednorazowa wynosi 1 tabletkę co 6 do 8 godzin (do 3 razy na
dobę). Nie należy przyjmować dwóch tabletek jednocześnie. W razie konieczności dawkę można powtórzyć, lecz po czasie nie krótszym
niż 4 godziny. Zazwyczaj nie ma konieczności stosowania dawki większej niż 3 tabletki na dobę. W przypadku nasilonego bólu dawkę
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można zwiększyć do maksymalnej dawki 4 tabletki na dobę. Należy zawsze zachować przynajmniej 4 godziny odstępu pomiędzy
dawkami. Maksymalna dawka leku u dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 50 kg wynosi 4 tabletki na dobę (4 g paracetamolu).
Tej postaci leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat z powodu zbyt dużej dawki paracetamolu.

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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