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Paracetamol zawiesina 150 g (Hasco) o smaku
truskawkowym
 

Cena: 19,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 g

Postać Zawiesiny

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 5 ml zawiesiny zawiera 120 mg paracetamolu.

Wskazania i działanie

Stany gorączkowe, bóle (w tym związane z wyrzynaniem zębów, reakcją organizmu na szczepienie, ból głowy).

Działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Nie
wykazuje działania przeciwzapalnego i nie wpływa na czynność płytek krwi. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu
pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 30-60 min. Przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych.
W około 25% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 2-3 h. Jest metabolizowany w wątrobie, wywołuje tam indukcję enzymów
mikrosomalnych. Jest wydalany z moczem w postaci glukuronianów i siarczanów i po sprzężeniu z cystenią.

Dawkowanie
Doustnie. Niemowlęta powyżej 3 m.ż. i dzieci: jednorazowo 10-15 mg/kg m.c.; dawkę można powtórzyć po 4 h; maksymalnie do 4 dawek
na dobę. U dzieci poniżej 2 r.ż. leczenie powinno być zlecone przez lekarza. Jeśli po 3 dniach leczenia utrzymuje się gorączka należy
zasięgnąć porady lekarza. 1 miarka = 5 ml = 120 mg paracetamolu (1 ml = 25 mg paracetamolu).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na paracetamol lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka niewydolność wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, ciężka
niewydolność nerek, choroba alkoholowa. Wrodzony niedobór G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej. Niemowlęta poniżej 3 m.ż.
Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, osób głodzonych, chorych z astmą oskrzelową
uczulonych na kwas acetylosalicylowy. Ostrożnie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.
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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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