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Calpol 6 plus zawiesina doustna 250mg/5ml 100 ml
 

Cena: 24,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Calpol 6 Plus w postaci zawiesiny doustnej z paracetamolem jest produktem działającym przeciwbólowo i przeciwgorączkowo,
który może być stosowany już od 6. roku życia dziecka. Na co jest Calpol 6 Plus? Wskazaniem do zastosowania leku jest gorączka
towarzysząca przeziębieniu lub grypie. Lek może być też stosowany w przypadku chorób wieku dziecięcego, a oprócz tego znajduje
zastosowanie przy dolegliwościach bólowych o małym lub umiarkowanym nasileniu. Można stosować go między innymi na ból głowy
lub bóle mięśniowe, poza tym sprawdzi się na ból zęba oraz na bóle kostne i stawowe. Lek Calpol 6 Plus można też wykorzystać na
dolegliwości bólowe po zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych.

W opakowaniu znajduje się 100 ml zawiesiny doustnej Calpol 6 Plus. W skład 5 ml zawiesiny doustnej wchodzi 250 mg paracetamolu
oraz składniki pomocnicze. Można do nich zaliczyć sacharozę i sorbitol 70%, a także glicerol oraz zdyspergowaną celulozę. W składzie
produktu znajduje się też polisorbat 80, parahydroksybenzoesan metylu, a także aromat cukrowy i aromat pomarańczowy, żółcień
pomarańczowa (E 110) oraz woda oczyszczona.

Produkt leczniczy Calpol 6 Plus powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce lub według indywidualnych
wskazań lekarza. Według producenta dawkowanie Calpol 6 Plus u dzieci w wieku 6–8 lat to 5 ml zawiesiny przyjmowane 4 razy na
dobę. Dzieciom w wieku 8–10 lat można podawać 7,5 ml zawiesiny w częstotliwości 4 razy na dobę, natomiast dzieciom w wieku 10–12
lat należy podawać 10 ml zawiesiny w częstotliwości 4 razy na dobę. Jeśli lek ma być podawany młodzieży w wieku 12–16 lat, należy
jednorazowo wykorzystać 10–15 ml zawiesiny i podawać ją 4 razy na dobę. Dawkowanie leku Calpol 6 Plus u pacjentów dorosłych to
natomiast 10–20 ml podawane 4 razy na dobę. Nie zaleca się stosowania zawiesiny częściej niż to wskazane i w dawkach większych od
zalecanych. Odstępy godzinowe między poszczególnymi dawkami leku Calpol 6 Plus powinny wynosić nie mniej niż 4 godziny. 
Zawiesina doustna Calpol 6 Plus nie powinna być stosowana dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie leku Calpol 6 Plus może wiązać się z tym, że u niektórych pacjentów wystąpią działania niepożądane. Bardzo rzadko lek
powoduje wysypkę, rumień trwały lub pokrzywkę, poza tym może powodować wystąpienie wysypki ze świądem, a także ciężkie reakcje
skórne i uczulenie. Możliwe skutki uboczne Calpol 6 Plus to również reakcja anafilaktyczna oraz zwiększenie aktywności
aminotransferaz. Zaobserwowanie u siebie lub u dziecka jakichkolwiek objawów ubocznych związanych z podawaniem leku stanowi
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wskazanie do konsultacji z lekarzem. Lek Calpol 6 Plus ma też przeciwwskazania, więc nie każdy pacjent powinien go przyjmować.
Jednym z nich jest uczulenie na jego składnik czynny lub pomocniczy. W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów nadwrażliwości na
składniki leku należy zaprzestać jego dalszego stosowania i zasięgnąć porady lekarza. Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku
poniżej 6 lat.

Skład
Substancją czynną leku jest paracetamol. Pozostałe składniki to: sacharoza, sorbitol 70% (niekrystalizujący), glicerol, zdyspergowana
celuloza, polisorbat 80, metylu parahydroksybenzoesan, aromat cukrowy, aromat pomarańczowy, żółcień pomarańczowa (E 110), woda
oczyszczona.Substancją czynną leku jest paracetamol.

Wskazania i działanie

Lek Calpol 6 Plus w postaci zawiesiny doustnej zawiera jako substancję czynną paracetamol.Paracetamol wykazuje działanie
przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.
Gorączka występująca w przebiegu:

przeziębienia,
grypy,

chorób wieku dziecięcego oraz ból o małym lub umiarkowanym nasileniu tj.:
ból głowy,
ból zęba,
bóle mięśniowe, stawowe i kostne,
bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Paracetamol może powodować następujące działania niepożądane:
reakcje nadwrażliwości: zaczerwienienie skóry, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, duszność, napad astmy oskrzelowej,
obniżenie ciśnienia tętniczego aż do wystąpienia objawów wstrząsu;
układ pokarmowy: nudności, wymioty, objawy uszkodzenia wątroby;
układ krwiotwórczy: zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych w krwi, brak granulocytów we krwi, zmniejszenie liczby
płytek krwi;
układ moczowy: kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek.

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.

Leku Calpol 6 Plus nie należy rozcieńczać.
Starannie wstrząsnąć przed użyciem.
Załączona miarka dozująca ułatwia odmierzenie dawki leku.
Po każdorazowym otwarciu szyjkę butelki należy wytrzeć do czysta.
Butelkę należy dokładnie zamknąć, uważając, aby nie uszkodzić nakrętki.

Dawkowanie u dzieci w wieku od 6 do 8 lat 5 ml do 4 razy na dobę.
Dawkowanie u dzieci w wieku od 8 do 10 lat 7,5 ml do 4 razy na dobę.
Dawkowanie u dzieci w wieku od 10 do 12 lat 10 ml do 4 razy na dobę.
Dawkowanie u młodzieży w wieku 12-16 lat 10-15 ml do 4 razy na dobę.
Dawkowanie u dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat 10-20 ml do 4 razy na dobę.
Nie stosować więcej niż 4 dawki w ciągu doby.
Pomiędzy dawkami zachować odstęp co najmniej 4 godzin.
Nie należy stosować leku dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 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.
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