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Panadol Femina 10 tabletek
 

Cena: 19,89 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,01g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 szt. (blister)

Postać tabl.powl.

Producent/
Dystrybutor

GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Hyoscini butylbromidum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Lek Panadol Femina 500 mg + 10 mg, w postaci tabletek zawiera paracetamol (znany także jako acetaminofen) i butylobromek
hioscyny. Paracetamol stosowany jest do łagodzenia bólu i obniżania gorączki. Butylobromek hioscyny znosi stany skurczowe w obrębie
przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego.

Wskazania

Panadol Femina stosowany jest u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości związanych z:

bolesnym miesiączkowaniem,
kolką nerkową, kolką wątrobową,
zespołem drażliwego jelita.

Substancja czynna: Hyoscini butylbromidum, Paracetamolum

Skład

1 tabletka powlekana zawiera:
substancje czynne: 500 mg paracetamolu i 10 mg hioscyny butylobromku
pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, powidon K30, sorbitol, talk, magnezu stearynian, krzemionka
koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, makrogol 6000.

Dawkowanie
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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 podawania doustnego. Należy stosować najmniejszą skuteczną
dawkę. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat
1 lub 2 tabletki (czyli, odpowiednio, 500 mg lub 1000 mg paracetamolu i 10 mg lub 20 mg butylobromku hioscyny).

Jeżeli jest to wskazane, stosować maksymalnie 3 razy na dobę, co 8 godzin. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę (co odpowiada
3000 mg paracetamolu i 60 mg butylobromku hioscyny). Należy zachować przynajmniej ośmiogodzinny odstęp między dawkami.

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4000 mg, a podczas leczenia
długotrwałego 2600 mg.
Leku Panadol Femina nie należy stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Czas trwania leczenia
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nie przyjmować leku Panadol Femina Nie należy stosować leku Panadol Femina, jeśli pacjent ma:
uczulenie na paracetamol, atropinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
ciężką niewydolność wątroby (głównie u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby);
ciężką niewydolność nerek;
chorobę alkoholową;
niedokrwistość;
wrodzony brak enzymu zwanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową (fawizm); Lek zawiera paracetamol
miastenię (osłabienie mięśni);
jaskrę (choroba oczu z postępującym uszkodzeniem nerwu wzrokowego);
przerost gruczołu krokowego powodujący zatrzymywanie moczu;
przewężenia w przewodzie pokarmowym;
zaburzenia rytmu serca przebiegające z przyspieszeniem czynności serca.

Uwagi do stosowania

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.
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