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APAP EXTRA 10 tabletek
 

Cena: 8,45 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaAPAP EXTRA 10 tabletekApap Extra to lek stosowany w celu doraźnego łagodzenia bólu oraz o działaniu
przeciwgorączkowym. Lek oprócz paracetamolu zawiera również kofeinę, która wzmacnia jego działanie przeciwbólowe. Apap Extra
może być stosowany przy łagodnych bólach różnego pochodzenia, jak np. migrena, nerwobóle, oraz podczas objawów przeziębienia i
grypy.DziałanieLek zawiera jako substancje czynne paracetamol i kofeinę. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.
Dodatek kofeiny powoduje wzmocnienie działania przeciwbólowego paracetamolu. Ponadto, kofeina działa umiarkowanie pobudzająco
na ośrodkowy układ nerwowy.Sposób użyciaTen 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 lub farmaceuty.Lek stosuje się
doustnie.Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 lub 2 tabletki co 4 do 6 godzin (maksymalnie 8 tabletek na dobę).WażneKiedy nie
przyjmować leku Apap Extra:jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego lek;jeśli
występują następujące schorzenia: niedokrwistość hemolityczna, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy
methemoglobinowej, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, zaburzenia rytmu serca;podczas leczenia inhibitorami
MAO i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków.SkładSubstancjami czynnymi leku są: paracetamol
(Paracetamolum), kofeina (Coffeinum).1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.Substancje pomocnicze:
powidon, skrobia kukurydziana, metyloceluloza, talk, wapnia stearynian. W skład otoczki tabletki wchodzą: hypromeloza 5, hypromeloza
15, makrogol 3350Przed 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.
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