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APAP INTENSE 200 mg + 500 mg 10 tabletek
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2g+0,5g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum, Paracetamolum

Opis produktu
 

WskazaniaAPAP INTENSE 200 mg + 500 mg 10 tabletekibuprofen 200 mg i paracetamol 500 mg, tabletki powlekane. Wskazania do
stosowania: produkt leczniczy stosowany jest w doraźnym leczeniu łagodnego lub umiarkowanego bólu związanego z migreną, bólu
głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych i mięśniowych, bólu związanego z łagodnymi postaciami
zapalenia stawów, przeziębieniem oraz grypą, bólu gardła lub gorączki. Produkt leczniczy jest szczególnie odpowiedni do leczenia bólu
wymagającego silniejszego działania przeciwbólowego niż ibuprofen lub paracetamol stosowane oddzielnie. Produkt leczniczy APAP
intense przeznaczony jest dla dorosłych w wieku od 18 lat.DziałanieParacetamol to znana i bezpieczna substancja działająca
przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.Ibuprofen jest substancją działającą przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz
przeciwzapalnieSposób użyciaTylko do stosowania krótkotrwałego. Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem jeśli objawy
utrzymują się lub nasilają się lub gdy konieczne jest stosowanie produktu leczniczego przez okres dłuższy niż 3 dni. Należy stosować
najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów, aby ograniczyć wystąpienie działań
niepożądanych. Dorośli: jedna tabletka do 3 razy na dobę popijana wodą. Należy zachować co najmniej 6 godzinną przerwę między
kolejnymi dawkami. Jeśli po przyjęciu jednej tabletki objawy nie ustępują, można przyjąć maksymalnie dwie tabletki, nie częściej niż trzy
razy na dobę. Należy zachować co najmniej 6 godzinną przerwę między kolejnymi dawkami. Nie należy przyjmować więcej niż sześć
tabletek (1200 mg ibuprofenu, 3000 mg paracetamolu) w ciągu 24 godzin.Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagane dostosowanie
dawki. U osób w podeszłym wieku występuje zwiększone ryzyko ciężkich działań niepożądanych. Jeśli istnieje konieczność podania leku
z grupy NLPZ, należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres. W trakcie leczenia lekami z grupy
NLPZ należy regularnie monitorować stan pacjenta ze względu na możliwość wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego.Dzieci i
młodzież: nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Sposób podawania: podanie doustne. W celu zmniejszenia ryzyka
wystąpienia działań niepożądanych APAP intense należy przyjmować w trakcie posiłku.WażnePrzeciwwskazania: u pacjentów ze
stwierdzoną nadwrażliwością na substancje czynne leku.SkładJedna tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 500 mg
paracetamolu.
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