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Apap dla dzieci Forte 40 mg/1 ml, zawiesina doustna, 85 ml
 

Cena: 19,23 zł

Opis słownikowy

Dawka 40 mg

Opakowanie 85 ml

Postać zawiesina doustna

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Wiek od 3 miesiąca

Opis produktu
 

Opis
Apap dla dzieci Forte, lek w postaci zawiesiny doustnej, zawierający paracetamol. Zalecany do stosowania leczenia bólu o małym i
umiarkowanym nasileniu i (lub) gorączki.

Wskazania
Do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu:

Bólu głowy,
Bólu zęba,
Bólu gardła,
Bólu lub/i gorączki w przebiegu grypy lub przeziębienia,
Bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego,
Bolesnego ząbkowania,
Bólów menstruacyjnych,
Bólów mięśni i kości,
Bólu lub/i gorączki związanych z odczynem poszczepiennym,
Gorączki w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej,
Bólu po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych.

Lek przeznaczony do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i (lub) gorączki u dzieci o masie ciała do 40 kg.

Działanie
Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Podanie doustne.
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Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
Dawkowanie należy ustalić na podstawie masy ciała.
Zalecana dawka dobowa paracetamolu to 15 mg/kg masy ciała, co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny.

Inaczej (4 razy w ciągu 24 godzin):

3-6 miesięcy - 1,5 ml,
6-24 miesięcy - 3 ml,
2-3 lat - 4,5 ml,
4-6 lat - 6 ml,
7-9 lat - 9 ml,
10-12 lat - 12,5 ml.

Nie przekraczać podanej dawki.

Skład

Substancja czynna: paracetamol.
Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu
parahydroksybenzoesan (E 216), guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy (aromaty naturalne, aromaty
sztuczne, etanol, butylohydroksyanizol (E 320)).

Przeciwwskazania
Uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów): umiarkowana senność; nudności; wymioty.
Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów): zawroty głowy; senność; zdenerwowanie; uczucie palenia w gardle;
biegunka; ból brzucha (w tym skurcze i zgaga); zaparcie; ból głowy; nasilone pocenie; zmniejszona ciepłota ciała (dreszcze).
Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów): zaczerwienienie skóry.
Bardzo rzadko (może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów): choroby układu krwiotwórczego (zmniejszenie liczby płytek krwi,
zmniejszenie liczby i sporadyczne przypadki braku białych krwinek, zaburzenia w tworzeniu komórek krwi w szpiku kostnym); u
pacjentów predysponowanych, skurcz oskrzeli.
Bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 30˚C.
W oryginalnym opakowaniu celem ochrony przed światłem.
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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