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GARDAN 500 mg 10 tabletek
 

Cena: 5,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Metamizolum natricum

Opis produktu
 

WskazaniaGARDAN 500 mg to lek przeznaczony do stosowania na ból o dużym nasileniu i gorączkę. Adresowany jest wyłącznie do
osób dorosłych i jest dostępny bez recepty.DziałanieGARDAN jako substancję czynną zawiera metamizol sodowy. Charakteryzuje się on
działaniem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. GARDAN stosuje się gdy inne leki są przeciwwskazane lub nieskuteczne. Lek
zawiera skrobię.Sposób użyciaLek GARDAN przeznaczony jest do przyjmowania doustnego z odpowiednią ilością wody najlepiej po
posiłku.Tabletkę można podzielić na połowy.Zalecana dawka leku to:250 mg - 500 mg 2 do 3 razy na dobę.Maksymalna dawka
jednorazowa leku nie powinna przekroczyć 1 g (2 tabletki), maksymalna dawka dobowa - 3 g (6 tabletek).Nie należy stosować leku dłużej
niż przez 3 do 5 dni.WażneLeku GARDAN nie należy stosować:− jeśli pacjent ma uczulenie na metamizol sodowy lub inne pochodne
pirazolonu, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;− w przypadku astmy wywołanej lub zaostrzonej przez niesteroidowe
leki przeciwzapalne;− w przypadku reakcji nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub lek przeciwbólowy, w
szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką,nieżytem nosa;− w ostrej porfirii wątrobowej;− w przypadku
wrodzonego niedoboru enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;− w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek;− w chorobach
hematologicznych (krwi), w tym niedokrwistości aplastycznej (zmniejszenia liczby komórek krwi, co prowadzi do omdlenia, siniaków i
zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń), agranulocytozy (znacznego, zagrażającego życiu zmniejszenia liczby białych krwinek,
granulocytów, co zwiększa ryzyko ciężkich zakażeń) i leukopenii (zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych);− u kobiet w ciąży lub
karmiących piersią;− u dzieci w wieku poniżej 18 lat.W czasie przyjmowania leku GARDAN nie wolno spożywać alkoholu. Alkohol może
zwiększać działania niepożądane leku.SkładSubstancją czynną leku jest metamizol sodowy.1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu
sodowego.pozostałe składniki: skrobia pszeniczna, celuloza mikrokrystaliczna (typ 101), powidon K25, talk, magnezu stearynian
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