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Apap Przeziębienie Junior 300 mg + 20 mg + 5 mg, 6
saszetek
 

Cena: 20,15 zł

Opis słownikowy

Dawka 300 mg + 20 mg + 5 mg

Opakowanie 6 saszetek

Postać proszek do sporządzania roztworu
doustnego

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Phenylephrini hydrochloridum

Wiek od 6 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Apap przeziębienie junior, lek w postaci saszetek z proszkiem do sporządzania roztworu doustnego, przeznaczony dla dorosłych i dzieci
w wieku od 6 lat. Jest to lek złożony, zawierający paracetamol, fenylefrynę i kwas askorbowy (witaminę C).

Wskazania
W krótkotrwałym stosowaniu w leczeniu objawów przeziębienia i grypy:

Gorączki i dreszczy,
Bólu gardła,
Bólu głowy,
Bólu mięśniowo-stawowego,
Niedrożności przewodów nosowych i zatok przebiegająca z bólem, nieżyt błony śluzowej nosa.

Działanie

Przeciwgorączkowe.
Przeciwbólowe.
Zmniejszenie obrzęku i przekrwienia błony śluzowej.

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 saszetka, nie częściej niż co 4 do 6 godzin, do maksymalnie 4 saszetek na dobę. Maksymalna
dawka dobowa paracetamolu stosowana u dzieci: 60 mg/kg masy ciała na 24 godziny podawana w dawkach podzielonych do 4
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razy na dobę po 15 mg/kg masy ciała.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 lub 2 saszetki, nie częściej niż co 4 do 6 godzin, do maksymalnie 6 saszetek na dobę.

Rozpuścić zawartość saszetki w gorącej wodzie (100 ml) i dokładnie wymieszać aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.
Spożyć w ciągu 15 minut od momentu przygotowania.
Nie stosować dłużej niż 3 dni bez porady lekarskiej.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kwas askorbowy, fenylefryny chlorowodorek.

1 saszetka zawiera 300 mg paracetamolu, 20 mg kwasu askorbowego i 5 mg fenylefryny chlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to: mannitol (E421), kwas cytrynowy, sodu cytrynian, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, wapnia
glukonian, aromat pomarańczowy, aromat truskawkowy, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat pomarańczowy (olejek
pomarańczowy, olejek cytrynowy, alkohol C-12, linalol, alkohol benzylowy, cytronelal, dekstroza, guma arabska, syrop glukozowy
z odwodnionej kukurydzy, butylohydroksyanizol), aromat truskawkowy (cis-3-heksenol, furaneol, etylo-2-metylomaślan, kwas
heksanowy, metylu cynamonian, maltol, guma arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, krzemu dwutlenek).

Przeciwwskazania

Uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z następujących stanów: niestabilna choroba wieńcowa, wysokie ciśnienie tętnicze,
zaburzenia rytmu serca, wrodzony niedobór niektórych enzymów: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy
methemoglobinowej, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, wirusowe zapalenie wątroby, choroba alkoholowa, jaskra z wąskim
kątem przesączania, anatomicznie wąski kąt przesączania.
Przyjmowanie leków z grupy inhibitorów MAO i okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków.
Leczenia zydowudyną (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
Nie należy stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol lub innymi lekami przeciw grypie, przeziębieniu i lekami
zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej (tak zwane sympatykomimetyki).
Dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane
Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:

reakcje alergiczne (uczuleniowe) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączone z utrudnionym
oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy; występują rzadko,
ciężkie reakcje skórne objawiające się wysypką na całym ciele, nadżerkami w jamie ustnej, oczach, narządach płciowych i na
skórze, czerwonymi plamkami na tułowiu, często z pęcherzami po środku, pękającymi olbrzymimi pęcherzami, złuszczaniem
dużych płatów naskórka, osłabieniem, gorączką i bólami stawowymi; występują bardzo rzadko,
problemy z oddychaniem, jeśli podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego
lub innych niesteroidowych leków

przeciwzapalnych; występują bardzo rzadko,

utrata widzenia, która może być spowodowana nadmiernie wysokim ciśnieniem śródgałkowym szczególnie u osób z jaskrą z
zamkniętym kątem przesączania; występuje rzadko,
nietypowe szybkie tętno lub uczucie nieregularnego rytmu serca; występują z częstością nieznaną,
trudności w oddawaniu moczu; występują z częstością nieznaną,
żółtaczka, ostre uszkodzenie wątroby występującego najczęściej w wyniku przedawkowania, niewydolności wątroby(na co
mogą wskazywać zażółcenie skóry i oczu, tkliwość wątroby), martwica wątroby; występują bardzo rzadko,
hipoglikemia (nadmierne zmniejszenie się stężenia cukru we krwi); występuje bardzo rzadko,
kwasica metaboliczna z wysoką luką anionową (obniżenie pH krwi spowodowane nagromadzeniem we krwi nadmiernych ilości
substancji o charakterze kwaśnym

z równoczesnymi zaburzeniami elektrolitowymi); występuje z częstością nieznaną,

zawroty głowy, przyspieszenie akcji serca, skłonność do występowania siniaków (zahamowanie czynności szpiku kostnego -
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zmniejszenie liczny komórek szpiku

wytwarzających krwinki) i zaburzenia krzepnięcia; występują rzadko.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów): depresja, splątanie; drżenie;
rozszerzenie źrenic, obrzęki; biegunka, bóle brzucha; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz), nieprawidłowa
czynność wątroby; świąd, pocenie się; złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): niedokrwistość (zmniejszenie
liczby krwinek czerwonych); - leukopenia, neutropenia (zmniejszenie liczby jednego rodzaju krwinek białych we krwi – leukocytów lub
neutrofili), agranulocytoza (brak jednego rodzaju krwinek białych we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi); plamica
barwnikowa; jałowy ropomocz (mętny mocz).

Działania niepożądane, występujące z nieznaną częstością (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych): lęk, nerwowość,
niepokój, omamy; zawroty głowy, ból głowy, bezsenność; podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi; bladość skóry; nudności, wymioty,
zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej, ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
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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