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Metafen (200mg+325mg), 20 tabletek
 

cena: 12,83 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

Postać tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Metafen 200mg+325mg w postaci tabletek ma dzia?anie przeciwbólowe, przeciwgor?czkowe i
przeciwzapalne. Zawiera dwie substancje czynne ibuprofen oraz paracetamol. Przeznaczony jest dla
doros?ych i m?odzie?y w wieku powy?ej 12 lat.

Wskazania
 Stosuje si? w:
bólach ró?nego pochodzenia, w tym:
 - bóle g?owy
 - migrena
- bóle menstruacyjne
- bóle z?bów
- bóle mi??ni
 - bóle ko?ci i stawów
- bóle l?d?wiowo-krzy?owe
- bóle pourazowe
 - nerwobóle
- gor?czce.

Dawkowanie
 Zalecana dawka:
Doro?li: jednorazowo 1 lub 2 tabletki. W razie konieczno?ci dawk? mo?na powtarza? do trzech razy na dob?.
Nie stosowa? wi?cej ni? 6 tabletek na dob?.
M?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: jednorazowo 1 tabletk?. W razie konieczno?ci dawk? mo?na powtarza? do
trzech razy na dob?. Nie stosowa? wi?cej ni? 3 tabletki na dob?.
Metafen nale?y przyjmowa? po posi?ku. Do stosowania krótkotrwa?ego.
Nie przekracza? zalecanej dziennej dawki.

Sk?ad
 Substancje czynne: ibuprofen oraz paracetamol.
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1 tabletka zawiera: 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu.
Pozosta?e sk?adniki: powidon, skrobia ?elowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Metafen w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek jest przeciwwskazany w okresie ci??y i karmienia piersi?.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Metafen:
• Je?li pacjent ma uczulenie na paracetamol, ibuprofen lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników leku
• Je?li wyst?puje uczulenie na leki z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), w tym kwas
acetylosalicylowy; wyst?powanie w przesz?o?ci astmy aspirynowej, obrz?ku naczynioruchowego (choroby
skóry i b?on ?luzowych, charakteryzuj?cej si? wyst?powaniem obrz?ków), skurczu oskrzeli, nie?ytu b?ony
?luzowej nosa lub pokrzywki, zwi?zanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z
grupy NLPZ.
• W ci??kiej niewydolno?ci nerek i (lub) w?troby.
• W przypadku choroby wrzodowej ?o??dka i (lub) dwunastnicy (czynnej lub w przesz?o?ci); perforacji lub
krwawie?, równie? tych wyst?puj?cych po zastosowaniu leków z grupy NLPZ
• W ci??kim nadci?nieniu t?tniczym.
• W ci??kiej chorobie uk?adu sercowo-naczyniowego, tachykardii (przyspieszonej akcji serca), d?awicy
piersiowej.
• W ci??kiej niewydolno?ci serca.
• W okresie ci??y i karmienia piersi?.
• W czasie jednoczesnego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych oraz w skazie krwotocznej (sk?onno?ci
do krwawie? w obr?bie, np. skóry i b?on ?luzowych, nosa, uk?adu pokarmowego).
• W przypadku zatrzymania moczu.
• U pacjentów, u których wyst?puje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
• U dzieci w wieku poni?ej 12 lat.
• W przypadku choroby alkoholowej.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i 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.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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