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APAP, tabletki powlekane 0,5g, 50 tbl
 

Cena: 25,73 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 50 tabl. (butelka)

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

Lek przeciwbólowy, przeciwgor?czkowy z paracetamolem.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - R/2960.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

 

Paracetamolum 500 mg, tabletki powlekane

Wskazania 

przy bólach g?owy (w tym napi?ciowe bóle g?owy), z?bów, mi??ni, menstruacyjnych,
gard?a, kostno-stawowych,
nerwobólach
gorączce w przeziębieniu i grypie

Sk?ad
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1 tabletka powlekana zawiera: substancj? czynn?: 500 mg paracetamolu oraz substancje
pomocnicze.

 

Dawkowanie: 

Doro?li: pojedyncza dawka: 1-2 tabletki powlekane (500-1000 mg paracetamolu), w razie
konieczno?ci 3 do 4 razy na dob?; maksymalna dawka dobowa: 8 tabletek powlekanych (4
g paracetamolu).

M?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: pojedyncza dawka: 1 tabletka powlekana (500 mg
paracetamolu), w razie konieczno?ci 3 do 4 razy na dob?; maksymalna dawka dobowa: 4
tabletki powlekane (2 g paracetamolu).

 

Droga podania:

Podanie doustne.

Nale?y przestrzega? co najmniej 4 godzinnego odst?pu mi?dzy kolejnymi dawkami.

Nie nale?y stosowa? leku, bez konsultacji z lekarzem je?li ból utrzymuje si? d?u?ej ni? 5
dni, a gor?czka d?u?ej ni? 3 dni.

Nale?y zapozna? si? z tre?ci? ulotki przed zastosowaniem leku.

 

Przechowywanie:

Przechowywa? w temperaturze poni?ej 25°C.

 

Ostrze?enia

Lek zawiera paracetamol.
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Nie stosowa? razem z innymi lekami zawieraj?cymi paracetamol.

W przypadku przedawkowania nale?y niezw?ocznie skontaktowa? si? z lekarzem, nawet
gdy nie wyst?puj? objawy.

Przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci.

 

Zawarto?? opakowania: 50 tabletek powlekanych

 

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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