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Panadol Extra tabletki powlekane 500 mg + 65 mg, 12 tbl
 

Cena: 13,55 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,065g

Opakowanie 12 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Coffeinum

Opis produktu
 

Lek Panadol Extra zawiera dwie substancje czynne: paracetamol i kofeinę.
Działanie lecznicze preparatu wynika ze skojarzonego działania substancji czynnych.
Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy i nasila działanie
przeciwbólowe paracetamolu.

Wskazania:
Lek działa przeciwbólowo w bólach głowy, gardła, migrenach, bólach zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bólach
menstruacyjnych.

Panadol Extra może być stosowany w przeziębieniach i stanach grypopodobnych.

Działa przeciwgorączkowo.

Dawkowanie:
Lek do podania doustnego.
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie, w zależności od nasilenia dolegliwości, 1-2 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie należy
przyjmować leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 4 dawki (8 tabletek) w ciągu doby. Nie stosować dawki większej niż
zalecana.

Należy zawsze stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku, przez najkrótszy możliwy czas.
Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.
Jeśli pacjent ma wrażenie że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
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Dzieci: nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania:
Leku Panadol Extra nie należy przyjmować:
- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- w przypadku choroby alkoholowej, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, zaburzeń rytmu serca, bezsenności
- nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat

Przechowywanie:
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Składniki:
Substancje czynne: paracetamol i kofeina. Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

Substancje pomocnicze: skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, powidon (K 25), potasu sorbinian, talk, kwas stearynowy,
kroskarmeloza sodowa.
Otoczka zawiera: hydroksypropylometylocelulozę, triacetynę.

Opakowanie: 12 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

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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