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METAFEN 20 tabletek
 

Cena: 10,29 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

dwutorowe 
uderzenie w ból

Ibuprofenum 200 mg + Paracetamolum 325 mg

Tabletki 20 szt

LEK
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Metafen zwalcza gorączkę i ból róznego pochodzenia, w tym:

bóle głowy

migrena

bóle zębów

bóle mieśni

bólepourazowe

bólelędźwiowo-krzyżowe

bólemenstruacyjne

bólekości i stawów

 

dwutorowe uderzenie w ból

Jak działa Metafen ?

Metafen to połączenie działającego ośrodkowo paracetamolu oraz charakteryzującego się obwodowym mechanizmem działania
ibuprofenu w jednym produkcie leczniczym. To połączenie dwóch substancji o różnych mechanizmach działania przeciwbólowego,
dlatego Metafen to dwutorowe uderzenie w ból

Dlaczego ibuprofen? 

Ibuprofen należy do rodziny leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Ta grupa leków działa obwodowo, to jest
zwalcza ból i stan zapalny w miejscu ich powstania. Wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

 

Dlaczego paracetamol? 

Paracetamol jest lekiem działającym ośrodkowo tj. w ośrodkowym układzie nerwowym, m.in. obniża wrażliwość receptorów bólowych
zmniejszając w ten sposób odczuwanie bólu. Wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.
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Lek Metafen jest dostepnyw trzech wielkościach opakowań

   

Jak stosować lek Metafen

Dawkowanie
Stosowanie u dorosłych:jednorazowo 1 lub 2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę.Nie
stosować więcej niż 6 tabletek na dobę Młodzież w wieku powyżej 12 lat:jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawkę można
powtarzać do trzech razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę. 

Metafen należy przyjmować po posiłku.

 

Skład i postać: Każda tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu. Wskazania: Metafen działa przeciwbólowo,
przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Wskazania do stosowania: bóle różnego pochodzenia, w tym: bóle głowy, migrena, bóle
menstruacyjne, bóle zębów, bóle mięśni, bóle kości i stawów, bóle lędźwiowo‑krzyżowe, bóle pourazowe, nerwobóle; gorączka.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Nadwrażliwość na leki
z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w wywiadzie astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego, skurczu
oskrzeli, nieżytu błony śluzowej nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy
NLPZ. Ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie); perforacja
lub krwawienia, również te występujące po zastosowaniu leków z grupy NLPZ. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Ciężkie choroby układu
sercowo‑naczyniowego, tachykardia, dławica piersiowa. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg New York Heart Association (NYHA)).
Ciąża i karmienie piersią. Skaza krwotoczna oraz przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Zatrzymanie moczu. Wrodzony niedobór
dehydrogenazy glukozo‑6‑fosforanowej. U dzieci w wieku poniżej 12 lat. Choroba alkoholowa. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady
Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 11834 wydane przez MZ Lek wydawany bez recepty. ChPL:
2021.02.19.

Przed 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 zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialnyZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SAul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

 

Opis 
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Metafen jest lekiem w postaci tabletek do podawania doustnego.

Zawiera dwie substancje czynne ibuprofen oraz paracetamol wykazujące działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i
przeciwzapalne.

 

Wskazania 

- bóle różnego pochodzenia, w tym:

- bóle głowy

- migrena

- bóle menstruacyjne

- bóle zębów

- bóle mięśni

- bóle kości i stawów

- bóle lędźwiowo-krzyżowe

- bóle pourazowe

- nerwobóle

- gorączka

 

Przeciwwskazania 

- uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku

- uczulenie (nadwrażliwość) na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej,
obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon śluzowych, charakteryzującej się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli,
nieżytu nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ

- ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby

- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie); perforacji lub krwawień, również tych występujących po
zastosowaniu leków z grupy NLPZ

- ciężkie nadciśnienie tętnicze

- ciężka choroba układu sercowo-naczyniowego, tachykardii (przyspieszonej akcji serca), dławicy piersiowej

- ciężka niewydolność serca

- ciąża i karmienie piersią

- u dzieci w wieku poniżej 12 lat

- choroba alkoholowa
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Ważne 

Lek Metafen zawiera paracetamol. Aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają
paracetamolu.

Lek Metafen zaleca się przyjmować po posiłku.

 

Sposób użycia 

Lek przeznaczony do stosowania doustnego.

Zalecane jest następujące dawkowanie:

Dorośli: jednorazowo 1 lub 2 tabletki.

W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę.

Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę. Nie
stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.

Jeśli dolegliwości utrzymują się po 3 dniach leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

 

Skład 

(Ibuprofenum + Paracetamolum) 200 mg + 325 mg
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Galeria
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