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Paracetamol APTEO MED tabl. 0,5 g 50 tabl.
 

Cena: 7,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 50 tabl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

O produkcie
LEK OTC:

Opis:

Paracetamol Apteo Med jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Działanie to wynika głównie ze zdolności
paracetamolu do hamowania syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym.

Skład:

1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu

Składniki:

sorbitol (170 mg), skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian.

Wskazania:

Bóle różnego pochodzenia, między innymi: bóle głowy (także migrenowe), stawowe, mięśniowe, miesiączkowe oraz występujące po
urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych.

Gorączka np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.
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Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (o masie ciała większej niż 50 kg): doustnie 500 mg – 1000 mg paracetamolu (1 lub 2 tabletki), w razie
konieczności można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa: przy stosowaniu krótkotrwałym (do 3 dni)
– 4000 mg paracetamolu (8 tabletek) na dobę w dawkach podzielonych; przy stosowaniu długotrwałym (do 10 dni) – 2500 mg
paracetamolu (5 tabletek) na dobę w dawkach podzielonych. Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4
godziny. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni.

Opakowanie:
50 tabletek

PRODUCENT:
Synoptis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

