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Apap Przeziębienie Junior, proszek do sporządzania roztworu
doustnego, 6 sasz.
 

Cena: 25,73 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,3g+0,02g+5mg

Opakowanie 6 sasz.

Postać pr.do p.roztw.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Lek Apap przeziębienie junior to proszek do sporządzania roztworu doustnego.

Wykazuje działanie przeciwbólowe (np. ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowo-stawowe), przeciwgorączkowe oraz zmniejszające katar i
udrażniające zatoki.

Zawiera 3 składniki aktywne: paracetamol, fenylefrynę jak również witaminę C (kwas askorbowy).

Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 6 roku życia.

 

Substancje czynne leku: paracetamol, chlorowodorek fenylefryny, kwas askorbowy.

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

Substancje pomocnicze: mannitol (E421), kwas cytrynowy, sodu cytrynian, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, wapnia glukonian,
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), krzemionka koloidalna bezwodna.
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Wskazania: 

Lek wskazany jest do krótkotrwałego stosowania u dzieci powyżej 6 roku życia i dla doroslych w leczeniu objawów przeziębienia i grypy,
takich jak:

gorączka i dreszcze,
ból głowy,
bóle mięśniowo-stawowe,
ból gardła,
niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegających z bólem,
nieżyt błony śluzowej nosa (katar).

 

Przygotowanie i stosowanie:

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

Stosowanie u dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat 

W razie konieczności 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/g masy ciała na 24 godziny podawana w dawkach podzielonych
do 4 razy na dobę po 15 mg/kg masy ciała.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

W razie konieczności 1 lub 2 saszetki, nie częściej niż co 4 do 6 godzin, do maksymalnie 6 saszetek na dobę.

Sposób podawania:

Zawartość saszetki wsypać do gorącej wody (100 ml) i dokładnie wymieszać aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.
Płyn spożyć w ciągu 15 minut od chwili przygotowania.

Nie stosować dłużej niż 3 dni bez porady lekarskiej.

 

Zawartość opakowania: 6 saszetek

 

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40

50-507 Wrocław 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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