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Pedicetamol 100mg/ml roztwór doustny 30 ml z
kroplomierzem
 

Cena: 20,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

Skład

PEDICETAMOL® – roztwór doustny, zawiera 100 mg paracetamolu/1 ml.

Wskazania i działanie

Pedicetamol 100 mg/ml, roztwór doustny, 30 ml - zalecana pojemność opakowania dla niemowląt od 0 miesięcy i dzieci do 3.
roku życia.
4 razy mniejsza objętość, ta sama skuteczność.

Dawkowanie

Łatwe, precyzyjne dawkowanie i akceptacja leku.
Bezpieczeństwo stosowania.
Malinowy smak.
Preparat zawiera paracetamol wskazany do stosowania jako lek pierwszego podania w leczeniu gorączki trwającej nie dłużej niż
3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.
Okres przechowywania po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

Zalecana dobowa dawka paracetamolu wynosi około 60 mg/kg mc./dobę, która podawana jest w 4 lub 6 dawkach na dobę, np. 15
mg/kg mc. co 6 godzin lub 10 mg/kg mc. co 4 godziny. Jeżeli przy zalecanym dawkowaniu co 6 godzin, pożądane działanie nie zostanie
osiągnięte w ciągu 3-4 godzin, preparat może być podawany co 4 godziny. W takim przypadku należy podawać dawkę 10 mg/kg mc.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/pedicetamol-100mg-ml-roztwor-doustny-30-ml-z-kroplomierzem.html
http://www.aptekaotc.pl/pedicetamol-100mg-ml-roztwor-doustny-30-ml-z-kroplomierzem.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.

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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