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Apap Ból i Gorączka C Plus, smak cytrynowy, 10 tabletek
musujących
 

Cena: 21,15 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,3g

Opakowanie 10 tabletek

Postać tabletki musujące

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum

Opis produktu
 

Opis
Apap Ból i Gorączka C Plus to lek lek w postaci tabletek musujących do sporządzania roztworu doustnego, przeznaczony dla dorosłych i
dzieci w wieku od 12 lat. Jest to lek złożony, zawierający paracetamol i kwas askorbowy (witaminę C).

Paracetamol- działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.
Kwas askorbowy (witamina C)- uzupełnia niedobór witaminy C, wspomagającej odporność organizmu w czasie zakażeń
wirusowych.

Wskazania
Zwalcza objawy przeziębienia i grypy, takie jak gorączka, ból gardła, ból głowy, bóle mięśni i bóle kostno-stawowe.

Działanie

Działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo
Zalecany w okresach przeziębienia i grypy
Uzupełnia niedobór witaminy C
Wspomaga odporność organizmu w czasie zakażeń wirusowych

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę.

Przyjmować co 4-6 godzin.
Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.
Przed zażyciem tabletkę należy rozpuścić w 1 szklanki wody.
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Skład
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol 500 mg i kwas askorbowy (witamina C) 300 mg.
Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, węglan sodu bezwodny, powidon, Makrogol 6000, aromat cytrynowy
135460, sacharyna sodowa, aspartam (E951), aromat cytrynowolimonowy 135459, magnezu stearynian, sól sodowa fosforanu
ryboflawiny.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek APAP ból i gorączka C plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Przechowywanie
Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

