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Gardan 500 mg, 10 tabletek (Re-Algin)
 

Cena: 6,56 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład
Substancja czynna: metamizol sodowy. Jedna tabletka zawiera 500mg metamizolu sodowego oraz pozostałe składniki: skrobia
pszeniczna, celuloza mikrokrystaliczna (typ 101), powidon K25, talk, magnezu stearynian.

Działanie
Zastosowany w leku metamizol sodowy jest pochodną pirazolonu, wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, a także
słabe działanie spazmolityczne. Produkt leczniczy Gardan 500mg wskazany jest do stosowania przy silnych bólach oraz przy gorączce.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Gardan 500mg wskazany do stosowania u osób dorosłych w krótkotrwałym leczeniu bólu o różnorodnej etiologii o
dużym nasileniu, a także gorączki. Lek wskazany do stosowania wówczas, gdy inne leki są nieskuteczne lub istnieją przeciwwskazania
do ich stosowania.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Lek zawiera skrobię pszeniczną, w śladowych
ilościach może zatem zawierać gluten. Uważa się jednak, że może być przyjmowany przez osoby chore na celiakię.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku, metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu. Nie
stosować w przypadku: astmy wywołanej lub zaostrzonej przez niesteroidowe leki przeciwzapalne, wystąpienia reakcji nadwrażliwości
na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub lek przeciwbólowy (np. obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, nieżyt nosa), ostrej
porfirii wątrobowej, wrodzonego niedoboru enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ciężkiej niewydolności nerek i/lub wątroby,
chorób hematologicznych (m.in. niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia). Nie spożywać alkoholu w trakcie
przyjmowania leku Gardan 500mg. Nie stosować poniżej 18. roku życia, nie stosować u kobiet w okresie ciąży i laktacji.
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Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku mogą u niektórych osób wystąpić objawy niepożądane. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: leukopenia
(rzadko), agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna (bardzo rzadko). Ryzyko
wystąpienia agranulocytozy zwiększa się u pacjentów przyjmujących lek ponad tydzień.

Dawkowanie
Stosować doustnie. Zalecana dawka u osób dorosłych to 250mg-500mg 2-3 razy na dobę. Dawkę należy dopasować do nasilenia
bólu/wzrostu temperatury, a także indywidualnej wrażliwości na metamizol. Maksymalna jednorazowa dawka to 1g (dwie tabletki),
maksymalna dobowa dawka to 3g (6 tabletek). Tabletkę zaleca się przyjmować po zjedzeniu posiłku, popijając odpowiednią ilością
wody. U osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby zaleca się zmniejszyć dawkę o połowę. Tabletkę można podzielić na pół. Leku
nie należy stosować dłużej niż przez okres 3-5 dni.

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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