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Apap intense x 10 tabl powlekanych
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum, Paracetamolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Apap Intense w postaci tabletek powlekanych złożonych z paracetamolem i ibuprofenem ma działanie przeciwbólowe,
przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe. Jest przeznaczony dla osób dorosłych. Na co jest Apap Intense? Wskazaniem do stosowania
produktu jest krótkotrwałe redukowanie dolegliwości bólowych o pochodzeniu łagodnym i umiarkowanym. Tabletki Apap Intense
można wykorzystać np. przy bólach głowy, migrenie, a także bólach zębów, bólach menstruacyjnych czy też dolegliwościach bólowych
pleców bądź mięśni. Produkt można wykorzystać w sytuacji, gdy konieczne jest silniejsze działanie przeciwbólowe niż w przypadku
stosowania substancji czynnych osobno.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek powlekanych Apap Intense. W skład każdej z nich wchodzi 200 mg ibuprofenu oraz 500 mg
paracetamolu, a także składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy zapoznać się z jego ulotką. Zalecane
dawkowanie Apap Intense to
1 tabletka przyjmowana w czasie posiłku i popijana wodą.
W razie wyraźnej konieczności jednorazowo można przyjąć 2 tabletki Apap Intense. Kolejne można przyjmować nie częściej niż 3 razy
na dobę, zachowując między nimi odstęp 6-godzinny. W ciągu doby pacjent nie powinien przyjmować dawki większej niż 6 tabletek Apap
Intense (w dawkach podzielonych). Bez konsultacji z lekarzem lek nie powinien być stosowany dłużej niż 3 dni, a jeśli w tym czasie
objawy nie ustąpią lub nawet nasilą się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Produkt leczniczy Apap Intense u niektórych może powodować działania niepożądane. Tabletki powlekane Apap Intense często
powodują bóle brzucha, nudności lub wymioty, a także biegunkę i spadek samopoczucia. Oprócz tego mogą zwiększać aktywność
enzymów wątrobowych.
Przeciwwskazaniem do zażywania tabletek Apap Intense jest nadwrażliwość na paracetamol, ibuprofen bądź składniki pomocnicze
leku. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Pozostałe skutki uboczne, przeciwwskazania i środki
ostrożności szczegółowo opisano w ulotce leku.

Skład
Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 500 mg paracetamolu.
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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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