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Panadol extra x 12 tabl powlekanych
 

Cena: 9,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Coffeinum, Paracetamolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Panadol extra w postaci tabletek powlekanych to produkt działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, w którego składzie
znajduje się paracetamol z dodatkiem kofeiny, nasilającej jego działanie przeciwbólowe.

Na co pomaga Panadol extra? Wskazaniem do stosowania tego leku jest gorączka towarzysząca przeziębieniu i stanom
grypopodobnym, a także dolegliwości bólowe różnego pochodzenia. Lek może być pomocny przy bólach miesiączkowych, bólach głowy
(również migrenowych), a ponadto wykorzystywany bywa przy bólach zębów, gardła, czy też mięśniowych i kostno-stawowych.

W opakowaniu znajduje się 12 tabletek powlekanych Panadol extra. W skład każdej tabletki wchodzi 500 mg paracetamolu oraz 65 mg
kofeiny, a formułę uzupełniają składniki pomocnicze. Zalecane dawkowanie Panadol extra to 1–2 tabletki powlekane przyjmowane w
częstotliwości do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. Nie należy przekraczać dawki 8 tabletek na dobę. Zaleca się stosowanie
możliwie najmniejszej skutecznej dawki leku Panadol extra przez możliwie najkrótszy potrzebny czas. Nie powinno się stosować dawki
leku większej niż dopuszczalna.

Lek Panadol extra może u niektórych osób wykazywać działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Niektóre ze 
skutków ubocznych Panadol extra wymagają zaprzestania stosowania produktu i udania się na wizytę lekarską. Działania niepożądane
to między innymi objawy reakcji alergicznej, ciężkie reakcje skórne, problemy z oddychaniem, krwawienia o nieznanym pochodzeniu i
siniaki, a także zaburzenia czynności wątroby. Inne skutki uboczne to m.in. bóle i zawroty głowy, bezsenność, rozdrażnienie, nerwowość
czy kołatanie serca oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Przeciwwskazaniem do stosowania leku Panadol extra jest nadwrażliwość na
którykolwiek ze składników tabletek powlekanych. Przyjmowania leku nie zaleca się także pacjentom w wieku poniżej 12. roku życia oraz
kobietom w ciąży lub karmiącym piersią. Panadol extra nie jest również przeznaczony dla pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, ciężką
niewydolnością wątroby lub nerek czy borykających się z chorobą alkoholową bądź bezsennością.

Wskazania i działanie

Bóle różnego pochodzenia: ból głowy, gardła, migreny, bóle zębów, kostne, stawowe, mięśniowe, miesiączkowe
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Gorączka w przebiegu przeziębienia i stanów grypopodobnych.

Lek o połączonym działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym paracetamolu oraz kofeiny nasilającej działanie przeciwbólowe.
Mechanizm działania paracetamolu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Zawarta w
preparacie kofeina wykazuje działanie pobudzające na ośrodki wegetatywne: oddechowy, naczynioruchowy i nerwu błędnego, przez co
poprawia ogólne samopoczucie i znosi uczucie zmęczenia często towarzyszące chorobom przeziębieniowym. Preparat dobrze wchłania
się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 30-60 min. Jest metabolizowany w wątrobie, wywołuje
tam indukcję enzymów mikrosomalnych; wydalany z moczem w postaci glukuronianów i siarczanów i po sprzężeniu z cysteiną.

Skład
Substancja czynna: 1 tabl. powl. zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż.: 1-2 tabl. co 4 h, nie przekraczać 8 tabl. na dobę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężka niewydolność wątroby i nerek, niedobór G-6-PD. I trymestr ciąży. Choroba alkoholowa.
Zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętniczne, bezsenność. Nie stosować u dzieci poniżej 12 r.ż. Szczególnie ostrożnie stosować u
pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek, nadużywających alkoholu, głodzonych (ryzyko uszkodzenia wątroby). Preparat jest
przeciwwskazany w I trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży oraz okresie karmienia piersią stosować w przypadku zdecydowanej
konieczności.

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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