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Panadol Sprint 500 mg x 12 tabl powlekanych
 

Cena: 5,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 12 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Panadol Sprint w postaci tabletek powlekanych z paracetamolem to produkt stosowany przeciwbólowo i przeciwgorączkowo przez
pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci powyżej 6. roku życia. Produkt zaczyna uwalniać substancję czynną już w 5 minut od podania,
dzięki czemu efekty jego działania są bardzo szybko odczuwalne.

Na co jest Panadol Sprint? Wskazaniem do stosowania leku są różnego pochodzenia dolegliwości bólowe i gorączki. Produkt może być
pomocny przy bólu gardła lub bólach zębów, a także przy bólach napięciowych, dolegliwościach bólowych głowy i migrenie. Panadol
Sprint można stosować też przy bólach kręgosłupa i bólach mięśniowych, a także przy nerwobólach i bólach kostno-stawowych. Może
być też pomocny przy bolesnym miesiączkowaniu, a dodatkowo przy objawowej walce z bólem towarzyszącym łagodnemu zapaleniu
stawów. Substancją czynną produktu jest paracetamol, który ma właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Specjalnie
opracowany skład substancji pomocniczych przyczynia się natomiast do przyspieszenia rozpadu tabletki, dzięki czemu substancja
czynna jest z niej uwalniana szybciej niż w innych tabletkach tego typu.

W opakowaniu znajduje się 12 tabletek powlekanych Panadol Sprint. W skład każdej tabletki wchodzi 500 mg paracetamolu oraz 
składniki pomocnicze. Panadol Sprint powinno się je stosować zgodnie z zaleceniami producenta bądź indywidualnymi wskazaniami
lekarza. Zalecane dawkowanie Panadol Sprint u dzieci w wieku 6–11 lat to ½–1 tabletka (250–500 mg paracetamolu) w dawce
jednorazowej, która może być w razie konieczności powtarzana co 4 godziny, nie przekraczając jednocześnie 4 dawek leku na dobę i
maksymalnej dobowej dawki wynoszącej 60 mg paracetamolu na 1 kg masy ciała na dobę (w dawkach podzielonych po 15 mg
paracetamolu na 1 kg masy ciała). Jeśli chodzi o młodzież w wieku powyżej 12. lat i osoby dorosłe, należy stosować 1–2 tabletki
Panadol Sprint jednorazowo i w razie potrzeby kolejne co 4 godziny, nie przekraczając 4 dawek na dobę. W tej grupie wiekowej
maksymalna dawka dobowa paracetamolu to 8 tabletek (4000 mg paracetamolu).

Lek Panadol Sprint może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane. Może prowadzić do wystąpienia objawów reakcji
alergicznej, wysypki skórnej bądź ciężkiej reakcji skórnej oraz do problemów z oddychaniem i pojawiania się siniaków bądź krwawień o
nieznanych przyczynach. Skutki uboczne Panadol Sprint to także utrata apetytu, nudności, szybki spadek masy ciała oraz dodatkowo
zażółcenie skóry i oczu. Zauważenie u siebie działań niepożądanych leku to wskazanie do konsultacji z lekarzem.
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Przeciwwskazania Panadol Sprint obejmują także nadwrażliwość na jego substancję czynną, czyli paracetamol oraz na jakąkolwiek z
substancji pomocniczych produktu. Lek nie powinien być też stosowany u dzieci w wieku poniżej 6. lat, przy ciężkiej niewydolności nerek
bądź wątroby, a oprócz tego przy chorobie alkoholowej.

Opis
500 mg, tabletki powlekane
Paracetamolum

Wskazania

Bóle głowy
Migrena.
Ból napięciowy
Bóle zębów
Nerwobóle
Bóle kręgosłupa
Bóle kostne, stawowe i mięśniowe
Bolesne miesiączkowanie
Ból gardła
Gorączka i ból w czasie przeziębienia i stanów grypopodobnych
Objawowe leczenie bólu w przebiegu łagodnego zapalenia stawów

Specjalny skład substancji pomocniczych (Optizorb) zapewnia szybkie uwalnianie.
Panadol Sprint działa szybciej - zaczyna się rozpadać w żołądku już w ciągu 5 minut od podania.

OTC - Lek wydawany bez recepty

Cechy

specjalny skład
szybkie uwalnianie
działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo

Składniki
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu oraz substancje pomocnicze

Stosowanie
Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg): Doustnie 1-2 tabletki.
W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 4000 mg (8 tabletek).
Dzieci w wieku 6-11 lat: Doustnie ½-1 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na
dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 60 mg/kg masy ciała/24 godz. podawane w dawkach podzielonych do 4 razy na dobę
po 15 mg/kg masy ciała. Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Nie
stosować częściej niż co 4 godziny. Należy zapoznać się z treścią.
ulotki dołączonej do opakowania. Wyłącznie do stosowania doustnego.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Przeciwwskazania
Zawiera paracetamol. Nie stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
W przypadku przedawkowania natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne działania niepożądane,
ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby. Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu oraz
substancje pomocnicze. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
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Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Ważne
Nr pozwolenia: 21347

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.
 

Galeria
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