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PARACETAMOL FARMINA 500 mg 10 czopków
 

Cena: 4,63 PLN

Opis słownikowy

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

 PARACETAMOL FARMINA 500 mg 10 czopków

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy

Paracetamol to najbardziej popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Ze względu na wysoki stopień bezpieczeństwa polecany
jest przez Światową Organizację Zdrowia – WHO. Podanie doodbytnicze daje pewność dopasowania właściwej dawki leku, a w
przypadku wymiotów jest to najlepsza droga podania. Paracetamol Farmina działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, nie drażni
żołądka, w zalecanych dawkach jest lekiem bardzo bezpiecznym. Należy stosować przy wysokiej temperaturze, przeziębieniu oraz po
szczepieniach.

Lek dostępny bez recepty.

Paracetamol Farmina 500 mg:  

Paracetamolum

Czopki  

 

Wskazania

ból i gorączka różnego pochodzenia, np. ząbkowanie, po szczepieniach. Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia.

 

1 czopek zawiera substancję czynną: 500 mg paracetamolu, tłuszcz stały.
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Dawkowanie

Lek Paracetamol Farmina, 500 mg, czopki jest przeznaczony do podawania doodbytniczego. Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 50 kg:
1 do 2 czopków co 4 do 6 godzin. Nie przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 4 g na dobę, uwzględniając wszystkie leki
zawierające paracetamol.

Lek należy stosować w przeliczeniu na masę ciała dziecka, przybliżony wiek dziecka został podany jako ogólna wskazówka.
Jednorazowo zaleca się stosować 10 do 15 mg paracetamolu na kg masy ciała dziecka. Maksymalna dawka wynosi 60 mg
paracetamolu na kg masy ciała dziecka na dobę. Od 33,3 kg do 50 kg (od około 10 do13 lat) – 1 czopek 3 do 4 razy na dobę. Stosować
nie częściej niż co 4 godziny.

 

Ważne

 

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na substancję pomocniczą (tłuszcz stały). Ciężka niewydolność nerek i
(lub) wątroby.
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