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Apap 500mg, 50 tabletek
 

cena: 21,02 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl. (butelka)

Postać tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

APAP jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgor?czkowym. Jako substancj? czynn? zawiera paracetamol.

Wskazanie
 Bóle ró?nego pochodzenia: g?owy (w tym napi?ciowe bóle g?owy), z?bów, mi??ni, menstruacyjne, kostno-
stawowe, gard?a, nerwobóle oraz gor?czka, np. podczas przezi?bienia i grypy.

Dawkowanie
 - doro?li: 1-2 tabletki, w razie konieczno?ci 3-4 razy na dob? (maks. 8 tabletek w ci?gu doby).
- m?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: 1 tabletka, w razie konieczno?ci 3-4 razy na dob?.
Zaleca si? przyjmowa? APAP na czczo. Nale?y przestrzega? co najmniej 4 godzinnego odst?pu mi?dzy
kolejnymi dawkami.
Nie stosowa? u dzieci w wieku poni?ej 12 lat.

Przeciwwskazania
 Nie nale?y przyjmowa? leku APAP:
 - je?li wcze?niej stwierdzono uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
- gdy wyst?puje ci??ka niewydolno?? w?troby lub nerek,
? gdy wyst?puje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy
methemoglobinowej,
? u dzieci w wieku poni?ej 12 lat.

APAP w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, b?d? przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie?
dziecko, powinna skonsultowa? si? z lekarzem przed zastosowaniem leku. APAP mo?na stosowa? w czasie
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ci??y, jednak nale?y przyjmowa? mo?liwie najmniejsz? dawk? zmniejszaj?c? ból i/lub gor?czk?, przez jak
najkrótszy czas i jak najrzadziej.

APAP a alkohol
 Podczas stosowania leku APAP nie nale?y spo?ywa? alkoholu ze wzgl?du na ryzyko uszkodzenia w?troby.
Szczególne ryzyko uszkodzenia w?troby istnieje u osób niedo?ywionych, regularnie pij?cych alkohol i u
pacjentów z alkoholow? chorob? w?troby bez marsko?ci.

Sk?ad
 1 tabletka zawiera: Substancja czynna- paracetamol (500 mg). Substancje pomocnicze: wosk Carnauba,
hypromeloza, makrogol, powidon, skrobia ?elowana, kroskarmeloza sodowa, kwas stearynowy.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Producent
 USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa
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