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METAFEN 50 tabletek
 

Cena: 18,70 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaMetafen jest lekiem w postaci tabletek do podawania doustnego.Zawiera dwie substancje czynne ibuprofen oraz
paracetamol wykazujące działanie przeciwbólowe,przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.Wskazania do stosowania:• bóle różnego
pochodzenia, w tym:bóle głowymigrenabóle menstruacyjnebóle zębówbóle mięśnibóle kości i stawówbóle lędźwiowo-krzyżowebóle
pourazowenerwobóle• gorączka.Lek przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.DziałanieMetafen działa
przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnieSposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej
ulotce dla pacjenta lub wedługzaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Lek
przeznaczony do stosowania doustnego.Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do
złagodzenia objawów i zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak gorączka i ból)
utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzemZalecana dawka: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.Stosowanie u
młodzieżyMłodzież 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.Do stosowania krótkotrwałego.Pacjent
powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, lub gdy konieczne jest stosowanie leku przez okres
dłuższy niż 3 dni.WażnePRZECIWWSKAZANIANadwrażliwość 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.SkładSubstancjami czynnymi leku są ibuprofen oraz paracetamol. Każda tabletka zawiera 200 mgibuprofenu i 325
mg paracetamolu.Pozostałe składniki to: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezustearynian.
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