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Apap noc x 12 tabl powlekanych
 

Cena: 11,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Diphenhydraminum, Paracetamolum

Opis produktu
 

Wstęp

Apap noc - na ból i spokojny sen

Apap noc to lek sprzedawany bez recepty w postaci niebieskich tabletek powlekanych z napisem „APAP N”. Jest on przeznaczony do
zażywania w celu krótkotrwałego leczenia bólu różnego pochodzenia, który wywołuje problemy z zasypianiem bądź jest też przyczyną
wybudzeń w nocy. Substancje zawarte w preparacie działają na:
● nerwobóle,
● bóle głowy, mięśni, zębów, kostno-stawowe i menstruacyjne,
● dolegliwości bólowe związane z grypą i przeziębieniem.

Preparat jest przeznaczony dla dzieci od 12. roku życia i dorosłych – wyłącznie do zażywania przed snem.

Apap noc zawiera dwa składniki aktywne. Są to:
● 500 mg paracetamolu – hamuje on aktywność cyklooksygenazy 2, która odpowiada za produkcję prostaglandyn, czyli substancji
wywołujących ból i obrzęk. W rezultacie składnik aktywny działa przeciwbólowo. Jednocześnie należy pamiętać, że paracetamol nie
likwiduje stanu zapalnego. Dodatkowo nie spowalnia agregacji płytek krwi, nie niszczy błony śluzowej żołądka i nie zaburza procesu
krzepnięcia krwi;
● 25 mg chlorowodorku difenhydraminy, czyli leku antyhistaminowego – dzięki swoim właściwościom zatrzymuje receptory
histaminowe typu 1. Dzięki temu hamuje działanie histaminy odpowiedzialnej za reakcję alergiczną. Dodatkowo zmniejsza objawy
alergii, takie jak wyciek z nosa, obrzęk, kichanie, łzawienie i świąd błon śluzowych. Dodatkowo difenhydramina należy do grupy leków,
które wywołują senność i działają uspokajająco. W rezultacie składnik ten znacznie przyspiesza zasypianie, a do tego przeciwdziała
nocnym pobudkom z powodu bólu.

Zarówno paracetamol, jak i difenhydramina szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego do krwi. Jednocześnie należy podkreślić, że
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obie substancje przenikają przez łożysko i do mleka matki. Dlatego też nie zaleca się podawać tego leku kobietom w ciąży lub
karmiącym piersią. Jeśli jest taka konieczność, zaleca się wcześniej odbyć konsultację z lekarzem.

Co istotne, po zażyciu Apap noc nie wolno kierować pojazdami ani obsługiwać jakichkolwiek maszyn, które pozostają w ruchu.
Difenhydramina wywołuje senność, co może prowadzić do wielu niepożądanych sytuacji za kółkiem samochodu bądź w pracy.

Produktu należy używać wyłącznie według wskazówek zamieszczonych na opakowaniu. Zaleca się podawać:
● dzieciom w wieku od 12. do 15. roku życia – 1 tabletkę na 30 minut przed snem,
● dorosłym i dzieciom powyżej 16. roku życia – 1–2 tabletki na 30 minut przed snem.
Nie wolno przekraczać zalecanej dziennej dawki. Dodatkowo należy kontrolować czas zażywania leku. Nie powinno się przyjmować go
dłużej niż siedem dni. Jeśli w tym czasie dolegliwości nie miną, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ długotrwałe zażywanie
tabletek może doprowadzić do problemów zdrowotnych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do zalecanej dawki leku bądź sposobu jego przyjmowania należy skontaktować się z
farmaceutą lub lekarzem. Jest to szczególnie ważne, jeśli zażywa się inne preparaty z paracetamolem lub choruje na poważne choroby,
takie jak np. ciężka niewydolność wątroby lub nerek czy wirusowe zapalenie wątroby. Szczegółowe informacje dotyczące
przeciwwskazań znajdują się w ulotce produktu.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: Paracetamol 500 mg, Difenhydraminy chlorowodorek 25 mg
Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: skrobia żelowana, powidon, krospowidon, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna,
karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, błękit brylantowy, lak (E 133); otoczka: Opadry Blue
YS-1-10524 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, błękit brylantowy, lak (E 133), polisorbat 80, carmina (E 132));
otoczka: otoczka bezbarwna (hypromeloza, makrogol 400, makrogol 8000).

Wskazania i działanie

Lek APAP Noc to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, który łączy działanie paracetamolu z uspokajającym i nasennym
działaniem difenhydraminy. Łagodzi ból, ułatwia zasypianie i zapobiega nocnym wybudzeniom spowodowanym odczuwaniem
bólu.
Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe leczenie bólu, w tym: bólu głowy, bólów kostno-stawowych, bólu mięśni, bólu
zębów, bólów menstruacyjnych, nerwobóli, bólów związanych z przeziębieniem i grypą, powodujących trudności w zasypianiu.

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
jeśli występują następujące schorzenia: ciężka niewydolność wątroby lub nerek, wirusowe zapalenie wątroby, jaskra, rozrost
gruczołu krokowego, porfiria, astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia;
podczas leczenia inhibitorami MAO (leki stosowane w depresji) i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych
leków;
u dzieci w wieku poniżej 12 lat;
u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Stosować wyłącznie przed snem.

Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat: 

1 lub 2 tabletki na 30 minut przed snem.
Nie należy przyjmować więcej niż 2 tabletki przed snem.

Dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat: 

Tabletka na 30 min przed snem.
Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana.
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Długotrwałe stosowanie bez nadzoru lekarza może być szkodliwe. Nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni bez porozumienia z
lekarzem.
W razie utrzymywania się objawów należy skontaktować się z lekarzem.
Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

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.
 

Galeria
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