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Apap extra x 50 tabl powlekanych
 

Cena: 31,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Coffeinum, Paracetamolum

Opis produktu
 

Wstęp

Apap Extra - na gorączkę i ból różnego pochodzenia

Apap Extra to lek sprzedawany bez recepty w postaci białych, powlekanych tabletek. Jest przeznaczony do stosowania w celu
doraźnego łagodzenia gorączki, a także bólu różnego pochodzenia, np.:
● bólu głowy (w tym także migreny), zębów i mięśni;
● nerwobóli;
● bóli kostno-stawowych, pooperacyjnych, menstruacyjnych i pourazowych.

Dodatkowo lek jest przeznaczony do przyjmowania w przypadku występowania symptomów, które są związane z przeziębieniem i
grypą, czyli np. bólem gardła. Apap Extra można podawać wyłącznie dzieciom powyżej 12. roku życia oraz osobom dorosłym.

W składzie preparatu znajdują się dwie substancje czynne. Są to:
● 500 mg paracetamolu – dzięki swoim właściwościom zwalcza ból i gorączkę bez negatywnego wpływu na stan błony śluzowej
żołądka, proces krzepnienia krwi czy agregację płytek krwi. Mechanizm jej działania opiera się na blokowaniu aktywności
cyklooksygenazy-2, która stymuluje syntezę prostaglandyn odpowiedzialnych za pojawianie się obrzęku, bólu i gorączki;
● 65 mg kofeiny – pobudza ośrodkowy układ nerwowy do pracy i wzmacnia działanie paracetamolu. Dodatkowo redukuje zmęczenie i
napięcie podczas menstruacji oraz zapobiega zatrzymywaniu wody w organizmie. Kofeina zmniejsza także działanie nasenne
paracetamolu.

Obie substancje dość szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego do krwi, skąd trafiają do miejsca występowania bólu. Dzięki temu
efekty po zażyciu leku są dość szybkie. Co ważne, kofeina przyswaja się w 99% i nie kumuluje się w organizmie.

Jednocześnie należy pamiętać, że paracetamol i kofeina przenikają wraz z krwią do łożyska i mleka matki. Dlatego też kobiety w ciąży w
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pierwszym trymestrze i karmiące piersią nie powinny przyjmować Apapu Extra. Przed zażyciem leku w drugim i trzecim trymestrze
należy najpierw skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem.

Preparat można przyjmować doustnie niezależnie od posiłku – pokarm nie wpływa na poziom wchłaniania się substancji aktywnej.
Maksymalna dzienna dawka produktu wynosi 8 tabletek. Lek należy przyjmować po 1–2 kapsułki co cztery lub sześć godzin.

Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej ilości, ponieważ może doprowadzić to do uszkodzenia wątroby i innych poważnych
powikłań. Najczęstszymi objawami przedawkowania są:
● wymioty i nudności,
● nadmierna potliwość,
● osłabienie,
● ból brzucha,
● odwodnienie,
● senność lub wręcz przeciwnie – bezsenność,
● gorączka,
● zwiększona diureza.

W przypadku ciężkiego zatrucia paracetamolem może dojść do arytmii serca i napadu toniczno-klonicznego. Dlatego po zażyciu zbyt
dużej dawki produktu należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Ryzyko przedawkowania leku jest szczególnie wysokie, kiedy przyjmuje
się różne preparaty z tą samą substancją aktywną. Dlatego przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu należy zapoznać się najpierw z
jego składem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu przyjmowania leku czy jego dawki wskazany jest kontakt z lekarzem lub
farmaceutą. Jest to szczególnie ważne w przypadku chorób przewlekłych albo przyjmowania innych leków.

Skład
Substancja czynna: paracetamol (Paracetamolum) oraz kofeina (Coffeinum). 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 65
mg kofeiny.
Substancje pomocnicze: powidon, skrobia kukurydziana, metyloceluloza, talk, wapnia stearynian. W skład otoczki tabletki Apap Extra
wchodzą: hypromeloza 5, hypromeloza 15, makrogol 3350.

Wskazania i działanie
W preparacie Apap Extra zastosowano dwie substancje czynne – paracetamol i kofeinę, które mają za zadanie zwiększać skuteczność
leku w kontekście uśmierzania dolegliwości bólowych i obniżania gorączki. Paracetamol działa poprzez hamowanie aktywności
ośrodkowej cyklooksygenazy, która odpowiada za powstawanie czynników wpływających na wzrost temperatury ciała oraz pobudzenie
receptorów bólowych.

Co ważne, paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego i nie zmniejsza syntezy prostaglandyn na obwodzie, w związku z czym,
w przeciwieństwie do leków należących do grupy NLPZ, nie podrażnia błony śluzowej żołądka i nie wykazuje negatywnego wpływu na
procesy układu krzepnięcia. Kofeina ma za zadanie nasilać wchłanianie paracetamolu ze światła przewodu pokarmowego, a także
działać pośrednio na pobudzanie ośrodkowego układu nerwowego.
Lek Apap Extra jest polecany do stosowania w przypadku powstania dolegliwości bólowych o różnej etiologii, w tym:

bólu głowy (także napięciowego i migrenowego bólu głowy);
bólu zęba;
bólu mięśni;
bólów kostno-stawowych;
bólów menstruacyjnych;
nerwobóli.

Lek Apap Extra można podawać pacjentom, u których występuje gorączka towarzysząca przeziębieniu lub grypie.

Dawkowanie
Lek Apap Extra powinien być zawsze stosowany zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, bądź też według zaleceń lekarza lub
farmaceuty. Pokarm nie zmniejsza wchłaniania leku. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek
należy przyjmować wyłącznie w formie doustnej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 lub 2 tabletki podawane co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka leku Apap Extra wynosi 8
tabletek na dobę.
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Przeciwwskazania
Lek Apap Extra nie powinien być stosowany u osób, u których wykryto:

uczulenie na którykolwiek ze składników leku;
wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej;
ciężką niewydolność wątroby lub nerek;
alkoholizm;
zaburzenia pracy serca;
leczenie inhibitorami MAO;
ciążę lub u kobiet w okresie laktacji;
astmę oskrzelową;
nadczynność tarczycy;
bezsenność;
u dzieci poniżej 12 lat.

Działania niepożądane
Lek Apap Extra może wywoływać następujące działania niepożądane:

działania niepożądane występujące rzadko (mniej niż 1 na 1 000 osób): skórne reakcje uczuleniowe, wymioty, ból brzucha;
działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 osób): ciężkie reakcje skórne, małopłytkowość,
agranulocytoza, zawroty głowy, martwica brodawek nerkowych, kolka nerkowa.

W momencie, gdy Apap Extra zawierający kofeinę będzie podawany w połączeniu z kofeiną zawartą w żywności mogą nasilić się objawy
niepożądane takie jak: zaburzenia rytmu serca, bezsenność, zaburzenia uwagi, drżenia mięśniowe, zawroty głowy.

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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