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Apap 500 mg 24 tabletki
 

Cena: 14,77 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 24 tabletki

Postać tabletki powlekane

Producent/
Dystrybutor

US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 tabletka powlekana zawiera:substancję czynną: paracetamol 500 mg;substancje pomocnicze: wosk Carnauba, hypromeloza,
makrogol, powidon, skrobia żelowana, kroskarmeloza sodowa, kwas stearynowy.  Działanie Apap uśmierza bóle różnego pochodzenia, a
dodatkowo skutecznie zwalcza gorączkę nie obniżając prawidłowej temperatury ciała. Efekt terapeutyczny występuje już po 15-30
minutach od zażycia tabletki i utrzymuje się 4 do 6 godzin.  Wskazania Bóle różnego pochodzenia - ból głowy, mięśni, zębów; nerwobóle,
bóle miesiączkowe; gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy.  Dawkowanie Zazwyczaj stosowana dawka leku to:Dorośli: 1-2
tabletki 3-4 razy na dobę (maksymalnie 8 tabletek w ciągu doby).Dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 do 4 razy na dobę.Należy
przestrzegać co najmniej 4 godzinnego odstępu między kolejnymi dawkami.Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat
(ograniczenie wynika z postaci leku).Należy zasięgnąć opinii lekarza jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 10 dni, a gorączka dłużej niż 3 dni.W
przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.  Przeciwwskazania Nie należy
przyjmować leku jeśli: * wcześniej stwierdzono uczulenie na paracetamol lub którykolwiek składnik leku, * występuje ciężka
niewydolność wątroby lub nerek, * stosowane są inhibitory MAO oraz w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu, * występuje wrodzony
niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej, * u dzieci w wieku poniżej 12 lat.  Informacja Przed
użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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