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Apap Noc (500mg+25mg), 50 tabletek
 

cena: 33,34 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl. (słoik)

Postać tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

APAP Noc jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgor?czkowym. Jako substancj? czynn? zawiera paracetamol
oraz difenhydramin?, która dzia?a uspokajaj?co i nasennie.

Wskazanie
Bóle ró?nego pochodzenia: g?owy, z?bów, mi??ni, menstruacyjne, kostno-stawowe, nerwobóle oraz bóle
zwi?zanie z przezi?bieniem i gryp?, powoduj?ce trudno?ci w zasypianiu.

Dawkowanie
- doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: 1-2 tabletki, 30 minut przed snem
Nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku poni?ej 12 lat.
Nie powinno si? stosowa? leku d?u?ej ni? 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania
- je?li wcze?niej stwierdzono uczulenie na paracetamol lub difenhydramin? lub którykolwiek z pozosta?ych
sk?adników tego leku,
- gdy wyst?puje ci??ka niewydolno?? w?troby lub nerek, wirusowe zapalenie w?troby, rozrost gruczo?u
krokowego, porfiria, astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia, jaskra.
- podczas leczenia inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków,
 - u dzieci w wieku poni?ej 12 lat,
- w czasie ci??y i w okresie karmienia piersi?.

Sk?ad
1 tabletka APAP Noc zawiera: Substancje czynne- paracetamol (500 mg), chlorowodorek difenhydraminy (25
mg). Substancje pomocnicze: rdze? tabletki: skrobia ?elowana, powidon, krospowidon, kwas stearynowy,
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celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, stearynian magnezu, skrobia kukurydziana, b??kit
brylantowy, lak (E 133); otoczka: Opadry Blue YS-1-10524 (hypromeloza, dwutlenek tytanu (E 171), makrogol
400, b??kit brylantowy, lak (E 133), polisorbat 80, carmina (E 132)); otoczka: otoczka bezbarwna
(hypromeloza, makrogol 400, makrogol 8000).

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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