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Gardan 500 mg, 10 tabletek
 

Cena: 6,50 zł

Opis słownikowy

Dawka 500 mg

Opakowanie 10 tabletek

Postać tabletki

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Metamizolum natricum

Opis produktu
 

Wskazania
Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu lub gorączka, gdy inne leki są przeciwwskazane lub nieskuteczne. Do stosowania u
dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat lub więcej (˃53 kg).

Działanie
Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Lek ten przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody najlepiej po posiłku. Tabletkę można podzielić na połowy.
Dawka zależy od nasilenia bólu lub gorączki oraz reakcji danej osoby na ten lek. Zawsze należy wybierać najmniejszą dawkę
konieczną do opanowania bólu i gorączki.
Dorośli i młodzież w wielu 15 lat lub więcej (o masie ciała przekraczającej 53 kg) można podawać maksymalnie 1000 mg
metamizolu w dawce pojedynczej (2 tabletki) nie częściej niż 4 razy na dobę w odstępach wynoszących 6–8 godzin.
Maksymalna dawka dobowa to 4000 mg (co odpowiada 8 tabletkom).
Wyraźnego działania można spodziewać się w ciągu 30 do 60 minut od podania doustnego.
Nie należy stosować leku dłużej niż przez 3 do 5 dni.
Osoby w podeszłym wieku i pacjenci w złym ogólnym stanie zdrowia lub z niewydolnością nerek: dawkę należy zmniejszyć ze
względu na możliwość wydłużenia czasu wydalania produktów rozkładu metamizolu.
Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby: ze względu na zmniejszenie szybkości eliminacji u pacjentów z
zaburzeniem czynności nerek lub wątroby należy unikać wielokrotnego podawania dużych dawek. W przypadku krótkotrwałego
stosowania zmniejszenie dawki nie jest wymagane. Brak jest doświadczeń związanych z długotrwałym stosowaniem.

Skład
Substancją czynną leku jest metamizol sodowy.

1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego.
Pozostałe składniki leku to skrobia pszeniczna, celuloza mikrokrystaliczna (typ 101), powidon K25, talk, magnezu stearynian.
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Przeciwwskazania

Uczulenie na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
Astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne,
Reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub lek przeciwbólowy, w szczególności objawiające się
obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa,
W ostrej porfirii wątrobowej,
W przypadku wrodzonego niedoboru enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
W ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek,
W chorobach hematologicznych (krwi), w tym niedokrwistości aplastycznej (zmniejszenia liczby komórek krwi, co prowadzi do
omdlenia, siniaków i zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń), agranulocytozy (znacznego, zagrażającego życiu zmniejszenia
liczby białych krwinek - granulocytów, co zwiększa ryzyko ciężkich zakażeń) i leukopenii (zmniejszenie całkowitej liczby krwinek
białych),
Jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży,
U dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Działania niepożądane
Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000) może wystąpić: polekowa wysypka skórna.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000) może wystąpić:

reakcje nadwrażliwości, jak reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny (zagrażająca życiu gwałtowna reakcja alergiczna);

Objawami nadwrażliwości może być świąd, pokrzywka, obrzęk ogólny lub miejscowy, zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk
naczynioruchowy, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego (niekiedy poprzedzony jego wzrostem), trudności w oddychaniu.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000) może wystąpić:

pęcherzyki na skórze i wewnątrz jamy ustnej lub złuszczanie się skóry, mogące wskazywać na ciężką reakcję skórną nazywaną
zespołem Stevensa-Johnsona;
zagrażający życiu zespół Lyella (objawiający się złuszczającymi się pęcherzami i martwicą, prowadzącymi do złuszczania
dużych powierzchni naskórka);
atak astmy (napad duszności);
agranulocytoza (znaczne, zagrażające życiu zmniejszenie liczby białych krwinek – granulocytów), objawiająca się: gorączką,
dreszczami, bólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła,
narządów płciowych i odbytu;
małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi); leukopenia (zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych).
niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może spowodować bladość lub zażółcenie skóry,
osłabienie lub duszność);
niedokrwistość aplastyczna (znaczne zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek, co może być przyczyną krwawienia,
siniaków, wybroczyn lub zakażeń);
zaburzenia czynności nerek, białkomocz (białko w moczu), skąpomocz (zmniejszenie ilości wydalanego moczu), wielomocz
(zwiększone wydalanie moczu), śródmiąższowe zapalenie nerek.

Nieznana częstość: nudności, wymioty, bóle brzucha, po dużych dawkach leku krwawe wymioty, krew w stolcu (smoliste stolce).

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

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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