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Saridon, 250 mg+150 mg+50 mg, tabletki, 20 szt.
 

Cena: 27,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Saridon to produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym do stosowania w bólu różnego pochodzenia (ból głowy,
ból zęba, ból miesiączkowy) oraz w gorączce związanej z przeziębieniem.

Skład
Substancjami czynnymi są: paracetamol (Paracetamolum), propyfenazon (Propyphenazonum), kofeina (Coffeinum).

1 tabletka zawiera 250 mg paracetamolu, 150 mg propyfenazonu i 50 mg kofeiny.

Substancje pomocnicze: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, esma-spreng, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian,
krzemionka koloidalna bezwodna.

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

Lek do stosowania doustnego.
Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, gorączka dłużej niż 3 dni lub wystąpią dodatkowe objawy, należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli: 1-2 tabletki.

Młodzież w wieku 12-16 lat: 1 tabletka.

Jeśli istnieje konieczność, dawkę można powtórzyć do trzech razy na dobę.

Działanie
Saridon wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Wskazania
ból różnego pochodzenia (ból głowy, ból zęba, ból miesiączkowy, ból pooperacyjny, ból reumatyczny),
ból i gorączka związane z przeziębieniem i grypą.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Saridon:
w przypadku uczulenia na substancje czynne - propyfenazon, paracetamol, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku nadwrażliwości na pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, aminofenazon, metamizol),
w przypadku uczulenia na febylbutazon, kwas acetylosalicylowy,
jeśli u pacjenta występują: wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność
wątroby lub nerek, ostra porfiria wątrobowa,
u osób poniżej 12 lat.

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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