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APAP NOC 12 tabletek
 

Cena: 8,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,025g

Opakowanie 12 tabl. (1 blist.a 12 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Diphenhydraminum

Opis produktu
 

WskazaniaAPAP NOC 12 tabletekBóle różnego pochodzenia z towarzyszącą bezsennością w tym: bóle głowy, bóle kostno-stawowe,
bóle mięśni, bóle zębów, bóle menstruacyjne, nerwobóle, bóle związane z przeziębieniem i grypą. Trudności w zasypianiu spowodowane
bólem.DziałanieTo jedyny w Polsce lek, który jednocześnie zwalcza ból i ułatwia zasypianie. Apap Noc łączy przeciwbólowe i
przeciwgorączkowe działanie paracetamolu z uspokajającym i ułatwiającym zasypianie działaniem difenhydraminy. Co istotne –
difenhydramina nie uzależnia, nie powoduje problemów z porannym wstawaniem ani senności w godzinach rannych następnego
dnia.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.Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:Stosować
wyłącznie przed snem.Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat: 1 lub 2 tabletki na 30 minut przed snem.Nie należy przyjmować więcej niż 2
tabletki przed snem.Dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat: 1 tabletka na 30 min przed snem.Nie należy przyjmować dawki większej niż
zalecana.Długotrwałe stosowanie bez nadzoru lekarza może być szkodliwe. Nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni bez porozumienia
z lekarzem.W razie utrzymywania się objawów należy skontaktować się z lekarzem.Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12
lat.WażnePrzed 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 zdrowiuSkładParacetamol 500mg + chlorowodorek difenhydraminy 25mg.
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