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CALPOL zawiesina dla dzieci powyżej 6 lat 100 ml
 

Cena: 21,75 PLN

Opis słownikowy

Producent JOHNSON & JOHNSON

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

CALPOL zawiesina dla dzieci powyżej 6 lat 100 ml  

Preparat stosowany w gorączce w przebiegu przeziębienia lub grypy, przy bólach różnego pochodzenia: głowy i zębów, mięśniowych,
stawowych, kostnych, po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych, przy bolesnym ząbkowaniu.

 

Wskazania

Gorczka wystęująca w przebiegu:

przeziębienia

grypy

chorób wieku dziecięcego

oraz ból o małym lub umiarkowanym nasileniu tj:

- ból głowy

- ból zęba

- bóle mięśniowe, stawowe i kostne

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/calpol-zawiesina-dla-dzieci-powyzej-6-lat-100-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

- bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych

 

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

 

Działania niepożądane

Paracetamol może powodować następujące działania niepożądane:

reakcje nadwrażliwości: zaczerwienienie skóry, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, duszność, napad astmy oskrzelowej, obniżenie
ciśnienia tętniczego aż do wystąpienia objawów wstrząsu

układ pokarmowy: nudności, wymioty, objawy uszkodzenia wątroby

układ krwiotwórczy: zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych w krwi, brak granulocytów we krwi, zmniejszenie liczby płytek
krwi

układ moczowy: kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek

 

Uwaga

Ciąża i karmienie piersią:

W okresie ciąży i karmienia piersią stosowanie możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

 

Dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat: dawka jednorazowa wynosi od 500 mg do 1000 mg paracetamolu (od 10 ml do 20
ml preparatu). Dawkę można powtarzać co 4 godziny, do maksymalnej dawki dobowej 4 g paracetamolu (80 ml preparatu). Dawkowanie
u dzieci w wieku od 6 do 12 lat: dawkę ustala się wg masy ciała dziecka (przeciętnie jednorazowo od 10 do 15 mg/kg mc.) lub wg
poniższego schematu: od 250 mg do 500 mg paracetamolu (od 5 ml do 10 ml leku ). W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4
godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę.

 

Skład

5 ml zawiesiny zawiera jako substancję czynną 250 mg paracetamolu oraz substancje pomocnicze: syrop prosty, sorbitol 70%,
zdyspergowana celuloza, glicerol, polisorbat 80, parahydroksybenzoesan metylu, aromat cukrowy FP731, aromat pomarańczowy
510652 E, żółcień pomarańczowa E110, woda oczyszczona.
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