
 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

  

Pedicetamol 100mg/ml, roztwór doustny, 60ml
 

cena: 27,05 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 ml

Postać roztwór

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Pedicetamol to lek przeciwbólowy i przeciwgor?czkowy. Jest stosowany w celu obni?enia gor?czki trwaj?cej
nie d?u?ej ni? 3 dni i u?mierzenia bólu o nasileniu ?agodnym do umiarkowanego. To pierwszy i jedyny na
rynku 10% paracetamol dla niemowl?t od 0 miesi?cy i dzieci.

Wskazania
 Stosuje si? przy stanach zapalnych uszu którym towarzyszy ból, ?wi?d, nieprawid?owe wydzieliny.

Dawkowanie     
 Nale?y koniecznie stosowa? si? do dawkowania okre?lonego na podstawie masy cia?a dziecka i w ten
sposób okre?li? odpowiedni? dawk? wyra?on? w ml roztworu doustnego.
Dawka 15 mg/kg masy cia?a co 6 godzin
?atwy przelicznik: masa cia?a x 0,15 = ilo?? leku Pedicetamol w ml, np.: 10 kg x 0,15 = 1,5 ml

Dawka 10 mg/kg masy cia?a co 4 godziny
?atwy przelicznik: masa cia?a x 0,10 = ilo?? leku Pedicetamol w ml, np.: 10 kg x 0,10 = 1,0 ml
Zalecana dobowa dawka paracetamolu wynosi oko?o 60 mg/kg mc./dob?.

Sk?ad
 Substancja czynna: paracetamol. 1ml roztworu zawiera 100 mg paracetamolu.
Substancje pomocnicze: makrogol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i
alkohol benzylowy), sacharyna sodowa, azorubina (E 122) i woda oczyszczona.

Pedicetamol w czasie ci??y
 Przed zastosowaniem ka?dego leku nale?y poradzi? si? lekarza lub farmaceuty. W czasie ci??y, nie nale?y
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stosowa? paracetamolu przez d?u?szy czas, w du?ych dawkach lub w skojarzeniu z innymi produktami
leczniczymi. Paracetamol w dawkach leczniczych mo?e by? stosowany w okresie ci??y i karmienia piersi?.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Pedicetamol:
- w przypadku nadwra?liwo?ci na paracetamol lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników preparatu.
- je?li u pacjenta wyst?puj? zaburzenia czynno?ci w?troby,
- je?li u pacjenta wyst?puje ci??ka niedokrwisto?? hemolityczna

Uwagi
 Lek mo?e wywo?ywa? reakcje alergiczne, poniewa? zawiera azorubin? (E 122). Lek mo?e wywo?ywa?
równie? astm?, szczególnie u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy. Ten produkt leczniczy zawiera
niewielk? ilo?? etanolu (alkohol), mniej ni? 100 mg na dawk? (0,0012 ml alkoholu w 1 ml leku Pedicetamol).
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.

Producent
 Polski Lek S.A
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice
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