
 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

 

Apap Junior 250 mg, 10 saszetek
 

Cena: 22,79 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,25 g

Opakowanie 10 saszetek

Postać granulat

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Wiek od 4 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Apap Junior, lek w postaci granulek o smaku truskawkowo-waniliowym. Apap Junior przeznaczony jest dla dzieci powyżej 17 kg (4 lata)
jako lek na gorączkę i ból.

Wskazania
Objawowe leczenie bólu łagodnego do umiarkowanego i gorączki.

Działanie

Przeciwbólowe.
Przeciwzapalne.
Przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

17-25 kg (4-8 lat) - pojedyncza dawka - 250 mg paracetamolu (1 saszetka), maksymalna dawka dobowa 1000 mg paracetamolu
(4 saszetki).
26-40 kg (8-12 lat) - pojedyncza dawka - 500 mg paracetamolu (2 saszetki), maksymalna dawka dobowa 1500 mg paracetamolu
(6 saszetek).

Granulat należy przyjąć bezpośrednio do jamy ustnej na język, a następnie połknąć bez popijania wodą.

Skład
1 saszetka zawiera:

substancję czynną: paracetamol 250 mg;
pozostałe składniki: sorbitol (E 420), talk, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, magnezu tlenek lekki, karmeloza sodowa,
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sukraloza (E 955), magnezu stearynian, hypromeloza, kwas stearynowy, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E 171),
symetykon, aromat truskawkowy (zawiera maltodekstrynę, gumę arabską, aromaty naturalne i identyczne z naturalnymi, glikol
propylenowy, triacetynę, 3-hydroksy-2-metylo-4H-piran-4-on), aromat waniliowy (zawiera maltodekstrynę, aromaty

naturalne i identyczne z naturalnymi, glikol propylenowy, sacharozę).

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Apap Junior,
Ciężka niewydolność wątroby.
Nie jest wskazane podawanie dzieciom w wieku poniżej 4 lat.

Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek): Niedokrwistość (zarówno
zmniejszona liczba czerwonych krwinek jak i niski poziom hemoglobiny w krwinkach) , niedokrwistość niehemolityczna i choroby
szpiku kostnego z zaburzonym wytwarzaniem krwinek (zwane depresją szpiku kostnego), małopłytkowość (zmniejszenie liczby
płytek krwi); obrzęki, zaburzenia zewnątrzwydzielnicze trzustki, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, krwawienie,

bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty, niewydolność wątroby (uszkodzenie wątroby, martwica wątroby), żółtaczka;
świąd(swędzenie) , wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy (obrzęki podskórne obejmujące okolice twarzy, kończyn,
mogące zamykać drogi oddechowe) pokrzywka (swędząca wysypka); choroby nerek.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek): ciężkie reakcje
skórne.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
Stosować u dzieci powyżej 17 kg.
Nie przyjmować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
W razie przedawkowania należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.
Apap Junior zawiera 600 mg/saszetkę sorbitolu i 0,1 mg/saszetkę sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

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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