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Paracetamol 1000 mg x 10 tabl powlekanych (biofarm)
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Paracetamol 1000 mg x 10 tabl. powlekanych (Biofarm) jest produktem z paracetamolem, który ma działanie przeciwbólowe i
przeciwgorączkowe, ale nie działa przeciwzapalnie. Lek ma mniej drażniące działanie na żołądek niż niesteroidowe leki przeciwzapalne. 
Na co jest Paracetamol 1000 mg (Biofarm)? Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe różnego pochodzenia i o różnym
natężeniu. Preparat można stosować przy bólach głowy i migrenach, poza tym znajduje zastosowanie w przypadku bólów zębów oraz
przy bólach menstruacyjnych. Wskazaniem do stosowania leku są też nerwobóle, a poza tym preparat sprawdza się przy bólach
kręgosłupa, reumatycznych, kostnych, stawowych i mięśniowych. Wskazaniem do stosowania Paracetamolu jest również gorączka
towarzysząca przeziębieniu lub grypie.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek powlekanych Paracetamol 1000 mg. W skład 1 tabletki wchodzi 1000 mg paracetamolu oraz
składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku Paracetamol należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania. Zaleca się
stosowanie preparatu zgodnie z podanymi w ulotce wskazówkami, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Pacjentom dorosłym i młodzieży w
wieku od 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg) zaleca się przyjmowanie jednorazowo 1 tabletki powlekanej Paracetamol 1000 mg
(Biofarm). W razie konieczności kolejne dawki leku mogą być przyjmowane co 4–6 godzin. Minimalna przerwa między kolejnymi
dawkami leku to 4 godziny, ponadto nie można przyjmować więcej niż 4 tabletek Paracetamol 1000 mg na dobę. Lek nie może być
stosowany dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

W związku z przyjmowaniem leku Paracetamol 1000 mg x 10 tabl. powlekanych (Biofarm) u niektórych osób mogą wystąpić działania
niepożądane, jednak nie u każdego się one pojawiają. Do rzadkich skutków ubocznych Paracetamolu 1000 mg można zaliczyć reakcje
alergiczne i nieprawidłowe widzenie, a poza tym preparat może przyczynić się do wystąpienia dolegliwości bólowych głowy bądź do
pojawienia się obrzęku lub zatrucia. Rzadkie skutki uboczne leku Paracetamol 1000 mg obejmują również niedociśnienie i drżenie, a
oprócz tego depresję, omamy i splątanie. Pozostałe możliwe działania niepożądane produktu i częstotliwość ich występowania opisano
w dołączonej do opakowania ulotce.

Nie każdy może stosować lek Paracetamol 1000 mg x 10 tabl. powlekanych (Biofarm), gdyż ma on przeciwwskazania. Lek nie
powinien być przyjmowany przez osoby nadwrażliwe na paracetamol bądź składniki pomocnicze tabletek. Nie należy przyjmować
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preparatu w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek bądź wątroby, a oprócz tego preparat jest przeciwwskazany, jeśli pacjent
przyjmuje inhibitory MAO lub przyjmował je do 2 tygodni wcześniej. Preparatu nie należy podawać dzieciom do 12. roku życia.

Skład

Substancja czynna: jedna tabletka powlekana zawiera 1000 mg paracetamolu
Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: skrobia żelowana (kukurydziana), krospowidon, powidon, kwas stearynowy, kroskarmeloza sodowa,
magnezu stearynian;
otoczka tabletki: hypromeloza 6cP, talk, glicerol.

Wskazania i działanie
Lek Paracetamol Biofarm zawiera substancję czynną paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Lek nie działa
przeciwzapalnie. Działa słabiej drażniąco na żołądek niż niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy).

Bóle różnego pochodzenia i o różnym natężeniu, szczególnie takie jak:
bóle głowy
migreny
bóle reumatyczne
bóle stawowe, mięśniowe i kostne
bóle kręgosłupa
nerwobóle
bóle menstruacyjne
bóle zębów

Gorączka w przebiegu przeziębienia lub grypy

Dawkowanie
Dorośli (o masie ciała większej niż 50 kg):
Dawka jednorazowa – 1 (jedna) tabletka powlekana (1000 mg paracetamolu).
Kolejne dawki leku należy przyjmować w odstępie co najmniej 4 do 6 godzin.
Należy zachować co najmniej 4-godzinną przerwę pomiędzy przyjęciem poszczególnych dawek.
Maksymalna dopuszczalna dawka dobowa to 4 (cztery) tabletki powlekane (4000 mg paracetamolu).

Przeciwwskazania
Nie stosować dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
Kiedy nie stosować leku Paracetamol Biofarm:

jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby
jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek
jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) oraz w okresie do 2 tygodni po
zaprzestaniu ich stosowania

Przechowywanie:
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Ciąża i karmienie piersią:
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem
tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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