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Metafen, tabletki, 20 szt.
 

Cena: 13,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Metafen, tabletki, 20 szt.

Metafen - produkt leczniczy zawierający ibuprofen oraz paracetamol.

Skład
Substancje czynne leku to ibuprofen (Ibuprofenum) i paracetamol (Paracetamolum).

1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Lek przeznaczony do stosowania doustnego.

Dorośli: jednorazowo 1 lub 2 tabletki.
W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę.
Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę.
W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę.
Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.

Metafen należy przyjmować po posiłku.
Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, lub gdy konieczne jest stosowanie leku przez
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okres dłuższy niż 3 dni.

Działanie
Paracetamol i ibuprofen wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Wskazania
Lek Metafen stosuje się w bólar różnego pochodzenia takich jak bóle głowy, mikrena, bóle mięśni, bóle zębów, bóle menstruacyjne, bóle
kości i stawów, bóle pourazowe.

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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