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Apap 500 mg, 50 tabletek powlekanych
 

Cena: 22,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 500 mg

Opakowanie 50 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

Opis
Apap, lek w postaci tabletek powlekanych wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Zawiera substancję
czynną paracetamol.

Wskazania
Bóle różnego pochodzenia:

głowy (w tym napięciowe bóle głowy),
zębów,
menstruacyjne,
gardła,
mięśni,
kostno-stawowe,
nerwobóle,
gorączka, np. w przeziębieniu i grypie.

Działanie
Przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli: 1-2 tabletki powlekane (500-1000 mg paracetmolu), w razie konieczności 3-4 razy na dobę (maksymalnie 8 tabletek
powlekanych w ciągu doby, czyli 4 g paracetamolu na dobę). Między kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 4
godzinny odstęp.
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka powlekana, czyli 500 mg paracetamolu, w razie konieczności 3 do 4 razy na dobę.
Między kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 4 godzinny odstęp.
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Przyjmować na czczo.
Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku, jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, a gorączka dłużej niż 3 dni.

Skład
Substancja czynna: paracetamol (Paracetamolum) 500 mg.
Pozostałe substancje pomocnicze to: wosk Carnauba, hypromeloza, makrogol, powidon, skrobia żelowana, kroskarmeloza sodowa,
kwas stearynowy.

Przeciwwskazania

Uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.
Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane
Jeśli wystąpią poniższe objawy nie należy przyjmować leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Są to stany zagrażające życiu.
Występują bardzo rzadko.

obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, trudności w oddychaniu), wstrząs anafilaktyczny (zawroty głowy,
zaburzenia świadomości, przyspieszenie czynności serca, spadek ciśnienia krwi), ciężkie reakcje skórne.

Pozostałe działania niepożądane:

występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek): reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, rumień, wysypka,
nudności, wymioty, zaburzenia trawienia.
występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek): trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek
krwi), agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów -rodzaj białych krwinek, do całkowitego ich braku włącznie), skurcz
oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ostre uszkodzenie
wątroby występująca najczęściej w wyniku przedawkowania, plamica barwnikowa.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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