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APAP JUNIOR 10 saszetek
 

Cena: 16,97 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

Na gorączke i ból bez popijania

dlaczego APAP junior jak stosować APAP junior szczegóły produktu  

 
Dlaczego APAP Junior? 

APAP Junior stosuje się w celu obniżenia gorączki i złagodzenia łagodnego lub umiarkowanego bólu.

 Od 4 roku życia (dla dzieci ważących 17 kg i więcej)

 Bezpopijania

 Smaktruskawkowo-waniliowy
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APAP Junior jest odpowiedni np. dla dzieci, które:

nie potrafią jeszcze przełknąć tabletek lub kapsułek nie chcą już jednak przyjmować dużej ilości zawiesiny  

 

 
Jak stosować APAP Junior? 

Dawki zależą od wieku i masy ciała; dawka jednorazowa wynosi od 10 do 15 mg/kg masy ciała,a całkowita dawka dobowa wynosi
60-75 mg/kg masy ciała.

Masa ciała (wiek)

Pojedyncza dawka (Liczba saszetek)

Maksymalna dawka dobowa

17-25 kg (4-8 lat)

1000 mg paracetamolu (4 saszetki)

26-40 kg (8-12 lat)

1500 mg paracetamolu (6 saszetek)

 
Sposób podawania 

 Granulat należy przyjmować bezpośrednio do ust (na język) i połknąć bez popijania wodą.

 Nie przyjmować poposiłku.

 Nie wolno stosowaćleku dłużej niż 3 dnibez zalecenia lekarza.

 

Odstęp miedzy poszczególnymi dawkami nie powinien być krótszy niż 4 godziny.
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Stosować u dzieci powyżej4 roku życia (od 17 kg).

 

 Wybierz APAP odpowiedni do potrzeb dziecka 

Na każdą gorączke od urodzenia1 Mało leku do połknięcia, smakuje dzieciom2 

Na przeziębienie i grypęod 6 roku życia: udrożnia nos i zatoki,usuwa gorączkę i ból

Na każdą gorączke od urodzenia1 Mało leku do połknięcia, smakuje dzieciom2 

APAP dla dzieci FORTE40 mg/ml zawiesina 85 ml

SPRAWDŹ

APAP dla dzieci FORTE40 mg/ml zawiesina 150 ml

SPRAWDŹ

Na przeziębienie i grypęod 6 roku życia: udrożnia nos i zatoki,usuwa gorączkę i ból

APAP przeziębieniejunior x 6 sasz

SPRAWDŹ

Skrócona informacja o leku po kliknięciu w „sprawdź” 1 U dzieci poniżej 3 miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza. 2 Leki na gorączkę i
ból dla dzieci – postrzeganie marek, N=864, 77% matek dzieci w wieku 0-10 zgadza się, że stwierdzenie „APAP dla dzieci FORTE smakuje
dziecku” pasuje do marki, Q1-Q42019, IQS CHPL APAP dla dzieci FORTE;

 
Szczegóły produktu 

   
 Skład

 Wskazania

 Dawkowanie
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 Przeciwwskazania

 Inne informacje

Substancją czynną jest paracetamol 250 mg w saszetce

Pozostałe składniki:

Sorbitol (E 420), talk, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, magnezu tlenek lekki, karmeloza sodowa, sukraloza (E 955), magnezu
stearynian, hypromeloza, kwas stearynowy, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E 171), symetykon, aromat truskawkowy (zawiera
maltodekstrynę, gumę arabską, aromaty naturalne i identyczne z naturalnymi, glikol propylenowy, triacetynę, 3 -hydroksy-2-metylo-4H-
piran-4-on), aromat waniliowy (zawiera maltodekstrynę, aromaty naturalne i identyczne z naturalnymi, glikol propylenowy, sacharozę).

Paracetamol należy do grupy farmakoterapeutycznej analgetyków (leków przeciwbólowych), które równocześnie działają jako
antypiretyki (leki przeciwgorączkowe) i słabe leki przeciwzapalne. Lek Apap Junior stosuje się w celu obniżenia gorączki i złagodzenia
łagodnego lub umiarkowanego bólu.

Dawkę ustala się na podstawie informacji podanych w poniższej tabeli. Dawka leku Apap Junior zależy od wieku i masy ciała, zwykle
jednorazowa dawka paracetamolu wynosi 10–15 mg/kg masy ciała, do całkowitej dawki dobowej do 60-75 mg/kg masy ciała.

Odpowiedni odstęp między dawkami zależy od objawów i maksymalnej całkowitej dawki dobowej.

Należy zachować co najmniej 6-godzinny odstęp pomiędzy dwiema dawkami, co oznacza podawanie leku maksymalnie 4 razy na dobę.
Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby (skala Childa i Pugha > 9).

Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu celem ochrony przed światłem. Przechowywać
w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Okres ważności 3 lata

Podmiot odpowiedzialny US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądźskonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

WskazaniaProdukt jest wskazany przy gorączce i bólach różnego pochodzenia.DziałanieAPAP Junior dla dzieci powyżej 4 roku życia to
lek w formie granulatu w saszetkach o smaku truskawkowo-waniliowym.Dzięki doustnej formie, przyjmowanej bezpośrednio na język,
bez potrzeby popijania, podawanie preparatu dzieciom jest wygodne i szybkie.Sposób użyciaDawka leku APAP JUNIOR zależy od wieku
i masy ciała, zwykle jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg paracetamolu na kilogram masy ciała, do całkowitej dawki dobowej do 60-75
mg/kg masy ciała.Odpowiedni odstęp między dawkami zależy od objawów i maksymalnej całkowitej dawki dobowej. Należy zachować
co najmniej 6-godzinny odstęp pomiędzy dwiema dawkami, co oznacza podawanie leku maksymalnie 4 razy na dobę. Jeżeli objawy
utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem.Masa ciała (wiek) Pojedyncza dawka Maksymalna dawka17kg-25kg
(4-8 lat) 250 mg paracetamolu (1 saszetka) 1000 mg paracetamolu (4 saszetki)26kg-40kg (8-12 lat) 500 mg paracetamolu (2 saszetki)
1500 mg paracetamolu (6 saszetek)WażneGranulat należy przyjąć bezpośrednio do jamy ustnej na język, a następnie połknąć bez
popijania wodą.Składparacetamol 250 mg
 

Galeria
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