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Metafen x 20 tabl
 

Cena: 12,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum, Paracetamolum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Zawiera dwie substancje czynne ibuprofen oraz paracetamol wykazujące działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i
przeciwzapalne.
Wskazania do stosowania:

bóle różnego pochodzenia, w tym:
bóle głowy
migrena
bóle menstruacyjne
bóle zębów
bóle mięśni
bóle kości i stawów
bóle lędźwiowo-krzyżowe
bóle pourazowe
nerwobóle

gorączka

Skład

Substancjami czynnymi leku są ibuprofen oraz paracetamol. Każda tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg
paracetamolu.
Pozostałe składniki to: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Dawkowanie
Zalecana dawka:
Dorośli: jednorazowo 1 lub 2 tabletki.
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W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę.
Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.
Stosowanie u dzieci i młodzieży: Dzieci w wieku powyżej 12 lat:jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawkę można powtarzać
do trzech razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.
Metafen zaleca się przyjmować po posiłku.
Jeśli dolegliwości utrzymują się po 3 dniach leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Metafen:

Jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w
punkcie 6.).
Jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na leki z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), w tym kwas
acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon
śluzowych, charakteryzującej się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu nosa lub pokrzywki, związanych z
przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ
W ciężkiej niewydolności nerek i (lub) wątroby
W przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie); perforacji lub krwawień, również tych
występujących po zastosowaniu leków z grupy NLPZ
W ciężkim nadciśnieniu tętniczym
W ciężkiej chorobie układu sercowo-naczyniowego, tachykardii (przyspieszonej akcji serca), dławicy piersiowej
W ciężkiej niewydolności serca
W okresie ciąży i karmienia piersią
W czasie jednoczesnego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych oraz w skazie krwotocznej (skłonności do krwawień w
obrębie, np. skóry i błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego)
W przypadku zatrzymania moczu
W czasie jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2
U pacjentów, u których występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
U dzieci w wieku poniżej 12 lat
W przypadku choroby alkoholowej

Wstęp
Lek Metafen w postaci tabletek jest produktem działającym przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo, który może być
stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież od 12. roku życia. Wyrób zawiera dwie substancje czynne, czyli paracetamol oraz
ibuprofen w odpowiednio dobranych dawkach.

Na co jest Metafen? Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe różnego pochodzenia oraz gorączka. Lek może być
pomocny przy bólach głowy i zębów, a także przy bólach mięśni oraz dolegliwościach bólowych kości i stawów. Dodatkowo wyrób
znajduje zastosowanie w przypadku migreny i bólów menstruacyjnych, a oprócz tego przy bólach lędźwiowo-krzyżowych oraz
nerwobólach. Lek Metafen można też wykorzystać przy pourazowych dolegliwościach bólowych. Dzięki zawartości ibuprofenu i
paracetamolu działanie Metafen jest szybkie i długotrwałe. Funkcją Metafen jest łagodzenie dolegliwości bólowych i stanów zapalnych,
a poza tym obniżanie gorączki.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek Metafen. W skład 1 tabletki wchodzi 200 mg ibuprofenu oraz 325 mg paracetamolu, a oprócz
tego składniki pomocnicze. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub wskazówkami zawartymi w dołączonej do
opakowania ulotce. Rekomendowane dawkowanie Metafen w przypadku pacjentów dorosłych to 1–2 tabletki przyjmowane
jednorazowo, jednak nie częściej niż 3 razy na dobę w odpowiednich odstępach czasowych. Dorośli nie powinni stosować więcej niż 6 
tabletek Metafen na dobę. Jeśli chodzi o stosowanie Metafen u młodzieży w wieku powyżej 12 lat, zaleca się podawanie 1 tabletki
jednorazowo w częstotliwości nie większej niż 3 razy na dobę (w odpowiednich odstępach czasowych). Młodzież od 12. roku życia nie
powinna przyjmować więcej niż 3 tabletki Metafen na dobę. Tabletki najlepiej połykać po posiłku, a jeśli po 3 dniach ich stosowania
pacjent nadal będzie zmagać się z dokuczliwymi objawami, powinien zasięgnąć porady lekarza.

Lek Metafen może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Niezbyt często
powoduje dolegliwości bólowe głowy, nudności, wymioty i niestrawność, a także biegunkę i bóle brzucha, poza tym może przyczynić się
do wystąpienia świądu i pokrzywki. Rzadkie skutki uboczne Metafen to natomiast zapalenie skóry bądź rumień, a oprócz tego zawroty
głowy, bezsenność, szumy uszne, czy też drażliwość. Pozostałe działania niepożądane leku opisano w ulotce.

Metafen ma też pewne przeciwwskazania. Nie należy podawać go pacjentom w wieku poniżej 12 lat i nie powinien być stosowany przez
osoby z nadwrażliwością na jego składniki czynne bądź pomocnicze. Przeciwwskazaniem jest też uczulenie na inne NLPZ, a także
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ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca. Leku nie powinni stosować pacjenci z wrzodami żołądka lub dwunastnicy, a dodatkowo
kobiety spodziewające się dziecka i karmiące piersią. Produkt nie jest wskazany przy chorobie alkoholowej, ciężkim nadciśnieniu
tętniczym, czy też w czasie przyjmowania leków przeciwzakrzepowych bądź przy zatrzymaniu moczu.

Działania niepożądane
Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 osób na 1 000):

niestrawność, ból brzucha, nudności;
bóle głowy;
pokrzywka i świąd;
wymioty, biegunka.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000):

biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka;
zawroty głowy, szumy uszne, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia;
pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 osoby na 10 000):

zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza);
powiększenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania;
rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka (reakcje skórne objawiające się
wysypką z zaczerwienieniem i pęcherzami, łuszczeniem się skóry; owrzodzenia w jamie ustnej, gardle, nosie, na narządach
płciowych i spojówkach). Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zgłosić się do lekarza po wystąpieniu pierwszych
objawów reakcji skórnych (patrz punkt 2.).
wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, choroba wrzodowa
żołądka i (lub) dwunastnicy, smołowate stolce, krwawe wymioty szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat;
u osób nadwrażliwych mogą wystąpić ciężkie reakcje uczuleniowe, jak: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia
(zaburzenia rytmu serca), hipotensja (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi), wstrząs, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli;
u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki
łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu
opon mózgowo-rdzeniowych, jak: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja.

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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