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APAP NOC 50 tabletek
 

Cena: 29,30 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaAPAP NOC 50 tabletekApap Noc to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, który łączy działanie
paracetamolu z uspokajającym i nasennym działaniem difenhydraminy. Apap Noc łagodzi ból, ułatwia zasypianie i zapobiega nocnym
wybudzeniom spowodowanym odczuwaniem bólu. Lek stosuje się podczas doraźnego łagodzenia bólu różnego pochodzenia, np.
menstruacyjnego, nerwobólu, kostno-stawowego, a także towarzyszącego objawom grypy lub przeziębienia, które utrudniają
zasypianie.DziałanieApap Noc zawiera dwie substancje czynne. Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo.
Difenhydramina wywiera efekt uspokajający i nasenny. W efekcie lek ułatwia zasypianie a także przeciwdziała wybudzeniom z powodu
bólu.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 podaje się doustnie, 1/2 godziny przed snem.Nie
powinno się stosować leku dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 lub 2 tabletki na 30
minut przed snem.WażneKiedy nie stosować leku Apap Noc:jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku;jeśli występują następujące schorzenia: ciężka niewydolność wątroby lub nerek, wirusowe zapalenie
wątroby, jaskra, rozrost gruczołu krokowego, porfiria, astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia;podczas leczenia inhibitorami MAO (leki
stosowane w depresji) i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków;u dzieci w wieku poniżej 12 lat;u kobiet w ciąży
i w okresie karmienia piersią.SkładSubstancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum) i chlorowodorek difenhydraminy
(Diphenhydramini hydrochloridum).1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 25 mg chlorowodorku
difenhydraminy.Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: skrobia żelowana, powidon, krospowidon, kwas stearynowy, celuloza
mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, błękit brylantowy, lak (E 133); otoczka:
Opadry Blue YS-1-10524 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, błękit brylantowy, lak (E 133), polisorbat 80, carmina (E
132)); otoczka: otoczka bezbarwna (hypromeloza, makrogol 400, makrogol 8000).
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