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Paracetamol Aflofarm, (120 mg / 5 ml), zawiesina doustna,
100 ml
 

Cena: 8,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać zaw.doust.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Paracetamol Aflofarm to produkt leczniczy o działaniu obniżającym gorączkę, do stosowania w dolegliwościach bólowych o małym i
umiarkowanym nasileniu (ból głowy, ból zębów, ból związany z ząbkowaniem).

Smak truskawkowy.

Skład
Substancją czynną jest: paracetamol (Paracetamolum).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Do opakowania dołączona jest miarka.
Dawkę leku ustala się zwykle na podstawie masy ciała - przeciętnie 10-15 mg/kg mc, nie należy przekraczać dawki dobowej 60 mg/kg
mc/24h.
Wiek dziecka Dawka jednorazowa
Dzieci od 3 do 12 miesiąca życia 2,5-5 ml (60-120 mg paracetamolu)
Dzieci od 1 do 6 lat 5-10 ml (120-240 mg paracetamolu)
Dzieci od 6 do 12 lat 10-20 ml (240-480 mg paracetamolu)
Lek nie powinien być podawany częściej niż co 4 godziny, maksymalnie do 4 dawek na dobę.
U dzieci poniżej 2 lat lek należy stosować w porozumieniu z lekarzem.
Nie podawać dzieciom dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem.
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Działanie
Paracetamol Aflofarm wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

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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