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PARACETAMOL HASCO FORTE 240mg/5ml zawiesina
doustna 85 ml
 

Cena: 11,88 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,24 g/5ml

Opakowanie 85 ml

Postać zaw.doust.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

OpisPARACETAMOL HASCO FORTE 240mg/5ml zawiesina doustna 85 mlLek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy z paracetamolem.
Produkt leczniczy Paracetamol Hasco Forte 240 mg/5 ml jest wskazany do stosowania u niemowląt i dzieci w leczeniu gorączki, bólu
różnego pochodzenia oraz odczynu poszczepiennego. Lek stosowany w zalecanych dawkach dobowych jest dobrze tolerowany.Sposób
użyciaU niemowląt do 3. mż. o mc.Dzieci:Zwykle 10–15 mg/kg mc. lub w zależności od wieku:0.–3. mż. (do 4 kg mc.) 60 mg4.–8. mż.
(do 7 kg mc.) 96 mg9.–11. mż. (do 8 kg mc.) 120 mg1–2 lat (do 10,5 kg mc.) 156 mg2–3 lat (do 13 kg mc.) 192 mg4–5 lat (do 18,5 kg
mc.) 288 mg6–8 lat (do 24 kg mc.) 360 mg9–10 lat (do 32 kg mc.) 480 mg11–12 lat (do 45,6 kg mc.) 684 mg.Dawkę można powtarzać
do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4–6 godzin.WażneProdukt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Nie stosować jednocześnie z innymi lekami, które zawierają
paracetamol, istnieje bowiem duże ryzyko przedawkowania. Nie stosować dłużej niż 3 dni bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Należy
zachować ostrożność w przypadku osób z niewydolnością nerek i wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób
niedożywionych. Należy zachować ostrożność u osób w stanach obniżonego poziomu glutationu. Paracetamol może zwiększyć ryzyko
wystąpienia kwasicy metabolicznej. Należy zachować ostrożność u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i
reduktazy methemoglobinowej. U osób z astmą, uczulonych na salicylany może wystąpić uczulenie na paracetamol. Stosowanie
paracetamolu może stanowić czynnik ryzyka rozwoju astmy i chorób alergicznych u dzieci. Podczas stosowania leku nie spożywać
alkoholu i nie stosować z ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi. Stosowanie u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią:
stosowanie jest możliwe tylko w sytuacji, gdy lekarz uzna, że jest to konieczne. Lek zawiera sacharozę – 3,7g sacharozy w 5ml
zawiesiny – jest to informacja istotna dla osób chorych na cukrzycę, osoby z nietolerancją niektórych cukrów powinny się skonsultować
z lekarzem przed zastosowaniem leku. Lek zawiera pirosiarczyn sodu – składnik ten może w rzadkich przypadkach powodować ciężkie
reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. Lek zawiera kwas benzoesowy – 7,059mg soli kwasu benzoesowego w 5ml zawiesiny –
składnik ten może zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia). Lek zawiera sód
– mniej niż 1mmol (23mg) sodu na 5ml zawiesiny, czyli uznaje się go za „wolny od sodu”. Lek zawiera d-limonen. Lek zawiera glikol
propylenowy – 10,575mg glikolu propylenowego w 5ml zawiesiny. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli lek ma być podawany
dzieciom poniżej 4. tygodnia życia, szczególnie w przypadku, gdy dziecko przyjmuje inne produkty lecznicze zawierające glikol
propylenowy lub alkohol.SkładSubstancją czynną leku jest paracetamol. 5 ml zawiesiny zawiera 240 mg paracetamolu.Pozostałe
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składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, guma ksantan (E 415), kwas cytrynowyjednowodny (E 330), sodu benzoesan (E 211),
sodu pirosiarczyn (E 223), aromat truskawkowynaturalny AR 2143 (zawiera naturalne substancje aromatyczne, w tym d-limonen oraz
glikolpropylenowy), woda oczyszczonaProducentHASCO-LEK
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