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PANADOL EXTRA 12 tabletek
 

Cena: 10,25 PLN

Opis słownikowy

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaBóle głowy, migrena, ból napięciowy, bóle zębów, nerwobóle, bóle kręgosłupa, bóle kostne, stawowei mięśniowe, bolesne
miesiączkowanie, ból gardła. Gorączka i ból w czasie przeziębienia i stanówgrypopodobnych. Objawowe leczenie bólu w przebiegu
łagodnego zapalenia stawówDziałaniePanadol Sprint to nowy, ulepszony produkt, ze specjalnym składem. Panadol Sprint to lek
zawierający 500 mg paracetamolu i formulację Optizorb, która przyspiesza rozpad tabletki i powoduje przyspieszenie procesu
uwalniania. Panadol jest lekiem na łagodne, umiarkowane bóle.Lek działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo..Panadol Sprint to nowy,
ulepszony produkt, ze specjalnym składem. Panadol Sprint to lek zawierający 500 mg paracetamolu i formulację Optizorb, która
przyspiesza rozpad tabletki i powoduje przyspieszenie procesu uwalniania. Panadol jest lekiem na łagodne, umiarkowane bóle. Lek
działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.Bóle głowy, migrena, ból napięciowy, bóle zębów, nerwobóle, bóle kręgosłupa, bóle kostne,
stawowei mięśniowe, bolesne miesiączkowanie, ból gardła. Gorączka i ból w czasie przeziębienia i stanówgrypopodobnych. Objawowe
leczenie bólu w przebiegu łagodnego zapalenia stawów.Panadol Sprint to nowy, ulepszony produkt, ze specjalnym składem. Panadol
Sprint to lek zawierający 500 mg paracetamolu i formulację Optizorb, która przyspiesza rozpad tabletki i powoduje przyspieszenie
procesu uwalniania. Panadol jest lekiem na łagodne, umiarkowane bóle.Lek działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.Bóle głowy,
migrena, ból napięciowy, bóle zębów, nerwobóle, bóle kręgosłupa, bóle kostne, stawowei mięśniowe, bolesne miesiączkowanie, ból
gardła. Gorączka i ból w czasie przeziębienia i stanówgrypopodobnych. Objawowe leczenie bólu w przebiegu łagodnego zapalenia
stawów.Sposób użyciaDorośli i młodzieży w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg):Doustnie 1-2 tabletki. W razie
konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 4000
mg (8 tabletek). Patrz na punkt "Dawkowanie" Dorośli i młodzieży w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg):Doustnie 1-2
tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa
paracetamolu: 4000 mg (8 tabletek). Patrz na punkt "Dawkowanie"Ważne-Jak każdy lek, lek ten może powodować działania
niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie
wystąpienia:reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonychz utrudnionym
oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,wysypki skórnej lub ciężkiej reakcji skórnej objawiającej się ostrą uogólnioną
wysypką krostkowąlub pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączkąi bólami stawowymi
albo pękającymi olbrzymimi pęcherzami podnaskórkowymi, rozległyminadżerkami na skórze, złuszczaniem się dużych płatów naskórka
oraz gorączką,problemów z oddychaniem, jeśli podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowaniakwasu
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. ibuprofenu,sińców lub krwawienia o nieznanej
przyczynie,nudności, utraty apetytu, zmniejszenia masy ciała w krótkim okresie czasu, zażółcenia oczu i skóry.Powyższe reakcje
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występują bardzo rzadko (czyli rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).-Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane,
chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:reakcji
alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonychz utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną
warg, języka, gardła lub twarzy,wysypki skórnej lub ciężkiej reakcji skórnej objawiającej się ostrą uogólnioną wysypką krostkowąlub
pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączkąi bólami stawowymi albo pękającymi
olbrzymimi pęcherzami podnaskórkowymi, rozległyminadżerkami na skórze, złuszczaniem się dużych płatów naskórka oraz
gorączką,problemów z oddychaniem, jeśli podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowaniakwasu
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. ibuprofenu,sińców lub krwawienia o nieznanej
przyczynie,nudności, utraty apetytu, zmniejszenia masy ciała w krótkim okresie czasu, zażółcenia oczu i skóry.Powyższe reakcje
występują bardzo rzadko (czyli rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).SkładSubstancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka
powlekana zawiera500 mg paracetamolu.Substancje pomocnicze:Skrobia żelowanaWapnia węglanKwas alginowyKrospowidon Typ
APowidon K-25Magnezu stearynianKrzemionka koloidalna bezwodnaWoda oczyszczonaOtoczka:Opadry White YS-1-7003 o
składzie:Tytanu dwutlenek (E 171)Hypromeloza 2910, 3cpHypromeloza 2910, 6cpMakrogol 400Polisorbat 80Wosk CarnaubaWoda
oczyszczonaSubstancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka powlekana zawiera500 mg paracetamolu.Substancje
pomocnicze:Skrobia żelowanaWapnia węglanKwas alginowyKrospowidon Typ APowidon K-25Magnezu stearynianKrzemionka
koloidalna bezwodnaWoda oczyszczonaOtoczka:Opadry White YS-1-7003 o składzie:Tytanu dwutlenek (E 171)Hypromeloza 2910,
3cpHypromeloza 2910, 6cpMakrogol 400Polisorbat 80Wosk CarnaubaWoda oczyszczonaSubstancją czynną leku jest paracetamol.
Każda tabletka powlekana zawiera500 mg paracetamolu.Substancje pomocnicze:Skrobia żelowanaWapnia węglanKwas
alginowyKrospowidon Typ APowidon K-25Magnezu stearynianKrzemionka koloidalna bezwodnaWoda oczyszczonaOtoczka:Opadry
White YS-1-7003 o składzie:Tytanu dwutlenek (E 171)Hypromeloza 2910, 3cpHypromeloza 2910, 6cpMakrogol 400Polisorbat 80Wosk
CarnaubaWoda oczyszczona
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