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Gardan 500 mg x 10 tabl
 

Cena: 7,88 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Metamizolum natricum

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego ( Metamizolum natricum ).

Wskazania i działanie
Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączka. GARDAN jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek. Choroby hematologiczne, w tym
niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza i leukopenia. Ciąża i laktacja. Dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Dawkowanie
Dawka leku zależy od nasilenia bólu oraz wzrostu temperatury, jak również indywidualnej wrażliwości na metamizol. Produkt leczniczy
jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania - nie dłużej niż przez 3 do 5 dni.
Dorośli: 250 mg - 500 mg 2 do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka jednorazowa 1 g.
Maksymalna dawka dobowa 3 g.
GARDAN należy stosować doustnie z wystarczającą ilością płynu (woda), najlepiej po posiłku.

Działania niepożądane
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko: leukopenia.
Bardzo rzadko: agranulocytoza, małopłytkowość. Ryzyko agranulocytozy jest zwiększone u pacjentów stosujących produkt leczniczy w
długim czasie (ponad jeden tydzień). Niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna.
 Zaburzenia układu immunologicznego
Niezbyt często: osutka polekowa.
Rzadko: wysypka plamisto-grudkowa, reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny. Reakcje nadwrażliwości mogą obejmować
świąd, pokrzywkę, obrzęk (ogólny lub miejscowy), rumień, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia naczynioruchowe, skurcz oskrzeli,
zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego (niekiedy poprzedzony jego wzrostem).
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Wstrząs anafilaktyczny może wystąpić zwłaszcza po podaniu dużych dawek metamizolu pacjentom z nadwrażliwością lub po podaniu
pozajelitowym.
Bardzo rzadko: atak astmy (u pacjentów z zespołem astmy aspirynowej), zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella.
Zaburzenia żołądka i jelit
Nieznana: nudności, wymioty, bóle brzucha, w dużych dawkach krwiste wymioty, krew w stolcu (smoliste stolce).
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Bardzo rzadko: białkomocz, skąpomocz, bezmocz, wielomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek.

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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