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Pedicetamol 100mg/ml roztwór doustny 60 ml ze
strzykawką
 

Cena: 25,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Syropy

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

Wstęp
Pedicetamol to lek na gorączkę i ból przeznaczony dla niemowląt już od 0 miesięcy oraz dzieci, w postaci roztworu ustnego. Substancją
aktywną jest paracetamol, który wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Z tego względu funkcjonuje jako lek pierwszego
podania, który jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia. Sam składnik jest wydalany z organizmu w postaci
nietoksycznych związków, które są rozpuszczalne w wodzie. Stosując Pedicetamol, możliwe jest zwalczanie gorączki, z zachowaniem
pełnego bezpieczeństwa. W przypadku niemowląt i małych dzieci, ryzyko hepatotoksyczności jest dużo mniejsze, co wynika ze sporej
ilości zapasów glutationu, które są zlokalizowane w wątrobie. Dzięki temu paracetamol jest lepiej metabolizowany, a ryzyko
ewentualnego zatrucia jest zminimalizowane. Pedicetamol jako lek może być przyjmowany zarówno w przypadku gorączki wynikającej
z odczynu poszczepiennego, długotrwałego ząbkowania, podwyższonej temperatury przy ospie wietrznej lub chorobie wywołanej przez
rotawirusy i biegunce, a także w sytuacji, gdy doszło do uszkodzenia błony śluzowej żołądka.

Lek w formie doustnego roztworu wyróżnia się znacznie mniejszą objętością - aż o 75% w porównaniu do innych preparatów z
paracetamolem, które są dostępne na rynku. Dzięki temu dziecko może przyjąć znacznie mniej płynu, co przekłada się na łatwiejszą
podaż. Jednocześnie wysokie stężenie na poziomie 100 mg/ml sprawia, że lek jest mocno skoncentrowany, a dawka tak samo
skuteczna. Preparat jest sprzedawany wraz z poręczną strzykawką, dzięki czemu można liczyć na łatwą i precyzyjną aplikację oraz
możliwość szybkiego podania zalecanej dawki. Większa pojemność wynosząca 60 ml znakomicie sprawdzi się w przypadku starszych
dzieci, od 3 roku życia. Dawkowanie leku musi być dopasowane do masy ciała dziecka.

Pedicetamol przyczynia się do zmniejszenia bólu dziąseł i gorączki spowodowanych ząbkowaniem, które zaczyna się około 4. miesiąca
życia. Wraz z pojawieniem się pierwszych zębów nasilają się nieprzyjemne objawy, takie jak płaczliwość, brak apetytu, rozdrażnienie,
bolesność dziąseł oraz trudności ze snem. W tym czasie maluch jest też szczególnie podatny na infekcje, dlatego należy unikać sytuacji,
które mogą narazić go na przeziębienie. Podczas ząbkowania, maksymalna temperatura ciała wynosi około 38 stopni. Jeśli gorączka
będzie wyższa, jej powodu należy upatrywać w innych dolegliwościach. W przypadku dzieci, najczęściej są one wywołane chorobą
zakaźną lub infekcją. W okresie jesienno-zimowym, szczególnie narażony jest układ oddechowy. Do zarażenia może dojść w wyniku
nieprzestrzegania zasad higieny oraz w momencie, gdy dziecko nie zasłoni ust w trakcie kichania czy kaszlu. Stan podgorączkowy, który
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mieści się w zakresie 37,1-37,9 stopni nie wymaga podania leku. Jeśli jednak gorączka przekroczy 38 stopni, warto zastosować 
Pedicetamol. Gdy temperatura wynosząca 39 stopni lub więcej utrzymuje się kilka dni, konieczna będzie wizyta u pediatry.

Warto pamiętać o tym, że zalecane miejsce sprawdzania temperatury różni się w zależności od wieku dziecka. W przypadku maluchów
do 2. roku życia, zaleca się mierzenie w odbytnicy lub w okolicach tętnicy skroniowej. Dzieci od 3. do 5. lat mogą mieć przystawiony
termometr w uchu, jamie ustnej lub przy tętnicy skroniowej. Powyżej 5. roku życia można mierzyć temperaturę również pod pachą.
Bardzo ważne jest sprawdzanie zawsze tym samym termometrem, w tym samym miejscu. Dzięki temu pomiar będzie miarodajny.
Dzieciom może towarzyszyć także ból głowy, na które również wskazany jest Pedicetamol. Tego typu dolegliwości najczęściej są
powiązane z przeziębieniem, grypą oraz ospą wietrzną. Innym powodem może być angina lub zapalenie górnych dróg oddechowych.
Skłonności do migreny mogą być też odziedziczone po rodzicach. Gdy z kolei dolegliwości narastają wraz z pochyleniem głowy,
przyczyną może być zapalenie zatok. Paracetamol jest dobrym rozwiązaniem w przypadku bólu, który można sklasyfikować jako
łagodny lub umiarkowany.

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 dzieci od 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.

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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