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Apap Junior 250mg, 10 saszetek
 

cena: 20,49 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 sasz.

Postać saszetki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

APAP Junior to lek przeciwbólowy i przeciwgor?czkowy, który dzia?a przeciwbólowo w przypadku ma?ego i
umiarkowanego bólu oraz zmniejsza gor?czk?.

Wskazanie
APAP Junior wskazany jest w krótkotrwa?ym leczeniu ma?ego lub umiarkowanego bólu (ból g?owy, ból z?ba)
i/lub gor?czki.

Dawkowanie
 Dawka leku APAP Junior zale?y od wieku i masy cia?a, zazwyczaj jednorazowa dawka wynosi 10–15 mg
paracetamolu na kilogram masy cia?a, do 60-75 mg/kg masy cia?a na dob?.
 Nale?y zachowa? co najmniej 6-godzinny odst?p pomi?dzy dawkami.

Masa ciała Pojedyńcza dawka Maksymalna dawka dobowa

17-25 kg 250 mg paracetamolu (1 saszetka) 1000 mg paracetamolu         (4 saszetki)

26-40 kg 500 mg paracetamolu (2 saszetki) 1500 mg paracetamolu          (6 saszetek)

 Nie nale?y przyjmowa? leku po posi?ku.
Granulat nale?y przyj?? bezpo?rednio do jamy ustnej na j?zyk, a nast?pnie po?kn?? bez popijania wod?.
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Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku APAP Junior:
- je?li wcze?niej stwierdzono uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku,
- ci??ka niewydolno?? w?troby,
 - u dzieci poni?ej 4 lat,
- u dzieci poni?ej 17 kg masy cia?a,
- z innymi lekami zawieraj?cymi paracetamol.

Sk?ad
 1 saszetka APAP Junior zawiera: Substancja czynna- paracetamol (250 mg). Substancje pomocnicze:
sorbitol (E 420), talk, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, tlenek magnezu lekki, karmeloza sodowa,
sukraloza (E 955), stearynian magnezu, hypromeloza, kwas stearynowy, laurylosiarczan sodu, tytanu
dwutlenek (E 171), symetykon, aromat truskawkowy (zawiera maltodekstryn?, gum? arabsk?, aromaty
naturalne i identyczne z naturalnymi, glikol propylenowy, triacetyn?, 3-hydroksy-2-metylo-4H-piran-4-on),
aromat waniliowy (zawiera maltodekstryn?, aromaty naturalne i identyczne z naturalnymi, glikol propylenowy,
sacharoz?).

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 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

