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Apap 500 mg x 100 tabl powlekanych
 

Cena: 37,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Apap 500 mg x 100 tabl. powlekanych jest preparatem z działającym przeciwgorączkowo i przeciwbólowo paracetamolem. Może
być stosowany przez osoby dorosłe oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Produkt leczniczy jest dostępny w wygodnym opakowaniu, w
którym znajduje się aż 100 tabletek powlekanych.

Na co jest Apap 500 mg? Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe różnego rodzaju. Lek jest przeznaczony do
stosowania doustnego i jego maksymalne stężenie w organizmie jest osiągane po około 1 godzinie od przyjęcia. Wskazaniem do
korzystania z leku Apap 500 mg jest między innymi ból głowy oraz bóle menstruacyjne, poza tym preparat można stosować na bóle
kostno-stawowe. Lek może być przydatny przy bólach zębów, a także przy dolegliwościach bólowych gardła i mięśni. Poza tym preparat
może być stosowany w przypadku gorączki.

W opakowaniu znajduje się 100 tabletek powlekanych Apap 500 mg. W skład 1 tabletki wchodzi 500 mg paracetamolu oraz składniki
pomocnicze. Zanim pacjent zacznie korzystać z leku Apap 500 mg, powinien przeczytać treść ulotki dołączonej do opakowania.
Zalecane dawkowanie leku to 1–2 tabletek powlekanych jednorazowo. Jeśli będzie to konieczne, dawka może być powtarzana co min. 4
godziny, jednak nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek powlekanych Apap 500 mg na dobę. Na dolegliwości bólowe lek nie
powinien być stosowany dłużej niż 5 dni, natomiast na gorączkę nie należy stosować leku dłużej niż 3 dni. Przyjmowanie jednocześnie
większych dawek leku Apap 500 mg od zalecanych nie jest wskazane, gdyż może to prowadzić do wystąpienia objawów
przedawkowania.

Lek Apap 500 mg może powodować działania niepożądane, jednak nie muszą one wystąpić u każdego. Do rzadkich można zaliczyć
reakcje nadwrażliwości oraz zaburzenia trawienia, a także nudności i wymioty. Lek może powodować wysypkę i rumień oraz przyczyniać
się do wystąpienia pokrzywki. Możliwe skutki uboczne Apap 500 mg obejmują również bardzo rzadko pojawiającą się agranulocytozę
bądź trombocytopenię, a także bardzo rzadko występujące ostre uszkodzenie wątroby bądź skurcz oskrzeli. Nie jest wykluczone również
wystąpienie plamicy barwnikowej. Wszystkie zgłaszane skutki uboczne leku oraz częstotliwość ich występowania można sprawdzić w
ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie działania niepożądane leku Apap 500 mg, powinien skonsultować
się z lekarzem.
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Lek Apap 500 mg ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Wśród nich jest nadwrażliwość na choć jeden z
jego składników. Preparat nie powinien być również stosowany, jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub wątroby i nie można
podawać go dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Lek Apap 500 mg nie może być stosowany przez pacjentów z wrodzonym niedoborem
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Przeciwwskazaniem jest też niedobór reduktazy methemoglobinowej, a oprócz tego trwająca
lub zakończona mniej niż 2 tygodnie wcześniej terapia inhibitorami MAO.

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).
Substancje pomocnicze: wosk Carnauba, hypromeloza, makrogol, powidon, skrobia żelowana, kroskarmeloza sodowa, kwas stearynowy.

Wskazania i działanie
Paracetamol, czyli substancja czynna Apapu, jest aktywnym metabolitem fenacetyny, która wykazuje działanie przeciwbólowe i
przeciwgorączkowe. Substancja ta nie posiada działania przeciwzapalnego i nie hamuje agregacji płytek krwi oraz krzepnięcia. Lek Apap
stosowany jest doustnie i osiąga maksymalne stężenie po upływie około 1 godziny.
Lek Apap 500 mg jest stosowany w przypadku bólu o zróżnicowanej etiologii:

ból głowy (w tym napięciowe bóle głowy),
bóle menstruacyjne,
bóle zębów,
bóle mięśni,
bóle kostno-stawowe,
ból gardła,
nerwobóle,
gorączka, np. w przeziębieniu i grypie.

 Lek Apap jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Dawkowanie
Lek Apap przyjmowany jest doustnie. Jego działanie można przyspieszyć, przyjmując go na czczo. Preparat należy zawsze przyjmować
zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta, bądź według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
W przypadku, gdy ból trwa dłużej niż 5 dni, a gorączka powyżej 3 dni, zaleca się skonsultować przyjmowanie leku z lekarzem.

Dorośli: 1-2 tabletki powlekane (500-1000 mg paracetamolu) dziennie. W razie potrzeby dawka może być powtarzana co 4 h,
maksymalnie do 4 dawek w ciągu doby. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 tabletek powlekanych w ciągu doby (4 g paracetamolu na
dobę). Nie należy przekraczać zaleconego dawkowania, nie podawać leku dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem.

Młodzież i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka powlekana (500 mg paracetamolu). Jeżeli zajdzie taka potrzeba, dawka może być
powtórzona po co najmniej 4 godzinach, od 3 do 4 razy na dobę.

Przeciwwskazania
Lek Apap nie może być stosowany w następujących sytuacjach:

nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
ciężka niewydolność wątroby lub nerek;
wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej;
stosowanie inhibitorów MAO oraz w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu;
u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane
Lek Apap może powodować działania niepożądane, które dzielą się na:
działania niepożądane występujące rzadko (1 do 10 na 10 000 pacjentów): reakcje nadwrażliwości na składnik leku, wysypka, rumień,
pokrzywka, nudności, wymioty, zaburzenia trawienia;
działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): trombocytopenia (zmniejszona liczba płytek
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krwi), agranulocytoza (zmniejszona liczba granulocytów, czyli białych krwinek), skurcz oskrzeli u osób, ostre uszkodzenie wątroby, które
związane jest z przedawkowaniem leku, plamica barwnikowa.

Przechowywanie
Lek Apap należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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