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Apap Extra (500mg+65mg), 24 tabletek
 

cena: 17,89 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 24 tabl. (2 blist.po 12 szt.)

Postać tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

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

Kofeina doskonale uzupe?nia przeciwbólowe i przeciwgor?czkowe dzia?anie paracetamolu efektami:
przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym i moduluj?cym odpowied? immunologiczn?, daj?c solidne podstawy do
stosowania leków zawieraj?cych paracetamol i kofein? w terapii przezi?bienia lub grypy. Kofeina podawana
??cznie z paracetamolem daje efekt o 40% wi?kszy ni? paracetamol stosowany w monoterapii.

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

Dawkowanie
 - doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: 1-2 tabletki, co 4 do 6 godzin (maks. 8 tabletek w ci?gu doby).
Nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku poni?ej 12 lat.

Przeciwwskazania
 - 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, zaburzenia rytmu serca, choroba alkoholowa,
niedokrwisto?? hemolityczna,
 - gdy wyst?puje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy
methemoglobinowej,
 - podczas leczenia inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków,
  - u dzieci w wieku poni?ej 12 lat.

APAP Extra w czasie ci??y
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 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 poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.
Nie stosowa? w I trymestrze ci??y.
W II i III trymestrze przed zastosowaniem leku nale?y skonsultowa? si? z lekarzem. Nie stosowa? w okresie
karmienia piersi?.

APAP Extra a alkohol
 Podczas stosowania leku APAP Extra 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 APAP Extra zawiera: Substancja czynna- paracetamol (500 mg), kofeina (65 mg). Substancje
pomocnicze: powidon, skrobia kukurydziana, metyloceluloza, talk, stearynian wapnia; otoczka tabletki:
hypromeloza 5, hypromeloza 15, makrogol 3350.

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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