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Efferalgan 500 mg x 16 tabl musujących
 

Cena: 11,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 16 tabl

Postać Tabletki musujące

Producent UPSA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Efferalgan 500 mg w postaci tabletek musujących z paracetamolem wykazuje działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe,
dzięki czemu sprawdzi się w przypadku gorączki towarzyszącej infekcjom różnego pochodzenia oraz przy dolegliwościach bólowych.
Produkt może być stosowany przez osoby dorosłe i młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat (o masie ciała większej niż 17 kg).

Na co jest Efferalgan? Wskazaniem do stosowania leku jest gorączka oraz objawowe leczenie dolegliwości związanych z
przeziębieniem i stanami grypopodobnymi. Lek może być przydatny również przy bólach różnego pochodzenia, w tym szczególnie w
przypadku problemu z nerwobólami, dokuczliwymi bólami głowy, bólami miesiączkowymi, a dodatkowo z dolegliwościami bólowymi
zębów, mięśni i stawów. Jego substancją czynną jest paracetamol, który ma właściwości przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.

W opakowaniu znajduje się 16 tabletek musujących Efferalgan. W skład każdej z nich wchodzi 500 mg paracetamolu oraz składniki
pomocnicze. Produkt należy stosować zgodnie z dawkowaniem opisanym w dołączonej do opakowania ulotce lub według
indywidualnych zaleceń lekarza. Tabletkę musującą Efferalgan należy rozpuścić w szklance wody, a następnie tak przygotowany
roztwór wypić. Nie powinno się żuć czy połykać tabletki nierozpuszczonej w wodzie, gdyż nie jest do tego przeznaczona. U dorosłych lek
nie powinien być stosowany bez zalecenia lekarza dłużej niż 5 dni na ból, a w przypadku gorączki – dłużej niż 3 dni. U dzieci zawsze nie
wolno go stosować dłużej niż 3 dni. W czasie stosowania leku nie powinno się spożywać alkoholu (ani leków, które mają alkohol w
składzie), gdyż może on zwiększać ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby. Jest ono szczególnie duże w przypadku osób regularnie
spożywających alkohol lub będących na bardzo ubogiej diecie.

Dawka leku powinna być dostosowana do masy ciała pacjenta. W przypadku osób dorosłych i młodzieży o masie ciała przekraczającej
50 kg zaleca się stosowanie 10–15 mg paracetamolu/kg masy ciała co 4–6 godzin, nie przekraczając jednocześnie maksymalnej
dobowej dawki w wysokości 75 mg paracetamolu/kg masy ciała. Odpowiada to zazwyczaj przyjęciu jednorazowo 1–2 tabletek
Efferalgan, nie przekraczając dawki 6 tabletek musujących na dobę, czyli 3 g paracetamolu. Jeśli jest taka potrzeba (np. w przypadku
nasilonego bólu), dawka dobowa może być zwiększona do 8 tabletek musujących (łącznie 4 g paracetamolu), jednak między dawkami
nie powinno być odstępu krótszego niż 4 godziny. Zalecane dawkowanie u dzieci i młodzieży reprezentujących poszczególne grupy
wagowe, a także u osób starszych lub z zaburzeniami czynności wątroby bądź nerek opisano w dołączonej do leku ulotce.
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Lek Efferalgan u niektórych może wykazywać skutki uboczne. Rzadkie działania niepożądane Efferalgan to złe samopoczucie, spadek
ciśnienia krwi oraz wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych. Bardzo rzadko pojawia się neuropatia, zmiany wartości INR,
leukopenia, trombocytopenia, kolka nerkowa lub martwica brodawek nerkowych, czy też ostra niewydolność nerek. Bardzo rzadko
dochodzi do reakcji nadwrażliwości, wymiotów, nudności i biegunki, a także bólów brzucha i częstoskurczu.

Efferalgan posiada przeciwwskazania, co oznacza, że nie każda osoba, która posiada wskazania do przyjęcia leku, może go stosować.
Produktu nie mogą zażywać osoby z nadwrażliwością na paracetamol lub inną substancję wchodzącą w skład leku. Tabletki musujące
nie powinny być podawane pacjentom o masie ciała mniejszej niż 17 kg, a dodatkowo nie zaleca się stosowania ich w pierwszym
trymestrze ciąży. Przeciwwskazaniem Efferalganu jest również ciężka niewydolność wątroby, czynna niewyrównana choroba wątroby
oraz przyjmowanie inhibitorów MAO aktualnie lub niedawno (do 14 dni wcześniej). Leku nie powinni stosować także pacjenci z
niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Produkt nie powinien być łączony z lekami przeciwbólowymi wykazującymi
działanie agonistyczno-antagonistyczne. W ulotce opisano też ostrzeżenia i środki ostrożności, które należy zachować w przypadku
ewentualnej terapii lekiem Efferalgan – należy się z nimi zapoznać, a ewentualne wątpliwości omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Skład
Substancja czynna: tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu.

Wskazania i działanie
Efferalgan jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Obniża podwyższoną temperaturę ciała występującą w
czasie choroby, nie obniża temperatury prawidłowej.
Paracetamol w mniejszym stopniu niż salicylany podrażnia błonę śluzową żołądka. Lek wskazany do stosowania od 6 roku życia.
Wskazania: ból różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne), leczenie objawowe
stanów grypopodobnych i przeziębienia, gorączka

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu lub którąkolwiek substancję pomocniczą; dzieci o masie ciała poniżej 17
kg; 1-szy trymestr ciąży; ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby; niedobór dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej; leczenie inhibitorami MAO oraz okres 14 dni po zakończeniu leczenia; jednoczesne stosowanie leków
przeciwbólowych o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna)
Ostrzeżenia i środki ostrożności: 
Zawiera paracetamol, aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Nie stosować
dawek większych niż zalecane (ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby). Poinformować pacjentów o objawach ciężkich reakcji
skórnych i zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia wysypki skórnej lub innego objawu nadwrażliwości. Podczas leczenia nie
spożywać alkoholu i nie zażywać leków zawierających alkohol (ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby). Ostrożnie stosować u
pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i kontrolujących zawartość sodu w diecie. Nie stosować przy dziedzicznej nietolerancji
fruktozy (zawiera sorbitol). Zachować ostrożność przy stosowaniu w: zaburzeniach czynności wątroby (zespół Gilberta), nerek, chorobie
alkoholowej, anoreksji, bulimii lub kacheksji, długotrwałym niedożywieniu, odwodnieniu, hipowolemii, u pacjentów z małymi rezerwami
glutationu w wątrobie (z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażonych wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych, z
posocznicą).

Dawkowanie
Dawkę ustala się na podstawie masy ciała. Regularne stosowanie zapobiega okresowym nasileniom bólu lub gorączki: u dzieci
zachować regularny odstęp między dawkami w dzień i w nocy, u dorosłych nie krótszy niż 4 godziny. U dorosłych nie stosować bez
zalecenia lekarza dłużej niż 5 dni (przy bólu), 3 dni (przeziębienie i grypa, gorączka), u dzieci i młodzieży nie dłużej niż 3 dni.
Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg (w wieku powyżej 15 lat): zalecana dawka jednorazowa 10 do 15 mg/kg masy ciała co 4
do 6 godzin: 1 lub 2 tabletki co 4 do 6 godzin, w sumie nie więcej niż 3 g paracetamolu (6 tabletek/dobę). W przypadku nasilonego bólu
dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej 75 mg/kg masy ciała (4 g paracetamolu), czyli 8 tabl./dobę
Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg: zalecana dawka jednorazowa 10 do 15 mg/kg masy ciała co 6 do 8 godzin, maksymalna dawka
dobowa 60 mg/kg/masy ciała/dobę.
Dzieci o masie ciała od 17 do 25 kg (6 do 8 lat): jednorazowo 250 mg paracetamolu (pół tabletki musującej). W razie konieczności dawkę
można powtarzać co 6 godzin. Nie należy stosować więcej 1g paracetamolu na dobę (2 tabletki musujące).
Dzieci o masie ciała od 25 do 33 kg (8 do 10 lat): dawka jednorazowa wynosi 250 mg (pół tabletki musującej). W razie konieczności
dawkę można powtarzać co 4-6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 1,5 g paracetamolu na dobę (3 tabletki musujące).
Dzieci o masie ciała od 33 do 50 kg (10 do 15 lat) dawka jednorazowa wynosi 500 mg (jedna tabletka musująca), w razie konieczności
dawkę można powtarzać co 6 godzin, nie należy stosować więcej niż 2 g paracetamolu na dobę (4 tabletki musujące).

Informacje dodatkowe
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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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