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Paracetamol Aurovitas 500 mg x 12 tabl
 

Cena: 2,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 12 tabl

Postać Tabletki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

Opis
OTC - lek wydawany bez recepty.

Lek Paracetamol Aurovitas jest stosowany w celu złagodzenia łagodnego do umiarkowanego bólu i (lub) zmniejszenia gorączki (np. ból
głowy i ból zęba).

Składniki
Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu

Stosowanie
Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Zalecenia dotyczące dawkowania:
Dorośli, osoby starsze i dzieci w wieku 16 lat starsze (o masie ciała powyżej 55 kg):
Należy przyjąć jedną do dwóch tabletek Paracetamol Aurovitas 500 mg na raz, do 4 razy na dobę.
Nie należy stosować dawki dobowej paracetamolu większej niż 6 tabletek (3000 mg).

Dzieci w wieku 10 - 15 lat (o masie ciała 40-55 kg):
Należy przyjąć jedną tabletkę Paracetamolu Aurovitas 500 mg na raz, do 4 razy na dobę.
Nie należy stosować dawki dobowej paracetamolu większej niż 4 tabletki (2000 mg).
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Odstęp pomiędzy dawkami musi wynosić co najmniej 4 godziny i nie należy przyjmować więcej niż 4 dawki na dobę.
Tabletkę należy połknąć w całości, popijając dużą ilością wody.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
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Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

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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