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Panadol Extra, 12 tabletek
 

cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,5g+0,065g)

Kategoria Lek

Opakowanie 12 tabl.

Postać tabletki powlekane

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Preparat Panadol Extra zawiera w swoim składzie paracetamol - substancję o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym oraz
kofeinę nasilającą działanie przeciwbólowe. Paracetamol nie działa przeciwzapalnie.

Wskazania:
paracetamol działa przeciwbólowo w:

  bólach głowy
  bólach gardła
  migrenach
  bólach zębów
  bólach kostnych, stawowych i mięśniowych
  bólach menstruacyjnych

Preparat Panadol Extra może być stosowany w:

  przeziębieniach
  stanach grypopodobnych

Działa przeciwgorączkowo.

Sposób użycia:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Doustnie, w zależności od nasilenia dolegliwości, 1-2 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 godziny
ani stosować więcej niż 4 dawki (8 tabletek) w ciągu doby.
Nie stosować dawki większej niż zalecana.
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Należy zawsze stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku, przez najkrótszy możliwy czas.
Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Dzieci
Produkt leczniczy Panadol Extra nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Skład (1 tabletka):
Substancjami czynnymi są: paracetamol (Paracetamolum) i kofeina (Coffeinum).

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

Substancje pomocnicze: skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, powidon (K 25), potasu sorbinian, talk, kwas stearynowy,
kroskarmeloza sodowa; otoczka: hydroksypropylometyloceluloza, triacetyna.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:
  niewydolności wątroby i nerek,
  niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej),
  pacjentów z niedowagą lub niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji,
  pacjentów regularnie spożywających alkohol.

Może konieczne będzie całkowite zaprzestanie przyjmowania tego leku lub zredukowanie dawki

Ważne informacje:
Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.
Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków: metoklopramidu, domperidonu (stosowanych
przeciw nudnościom i wymiotom), kolestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi), leków
przeciwzakrzepowych (min. warfaryna)w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych,
przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO (leki stosowane w depresji), estrogenów i progesteronu (hormony płciowe),
disulfiramu (stosowany m.in. w leczeniu alkoholizmu), niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).
Ten lek nie jest zalecany dla osób przyjmujących sole litu (stosowane m.in. w leczeniu depresji, manii).
Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy
we krwi).
Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.
W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

Ciąża i karmienie piersią:
Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią i ciąży.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
reakcja alergiczna jak wysypka skórna, swędzenie skóry, z towarzyszącymi problemami z oddychaniem, opuchlizną warg, języka,
wysypka skórna o charakterze uogólnionym, z pęcherzami na skórze,
problemy z oddychaniem jeśli w przeszłości wystąpiły takie objawy po zastosowaniu ASA (kwas acetylosalicylowy) lub innych NLPZów,
sińce lub krwawienia o nieznanej przyczynie,
zaburzenia czynności wątroby.

Częstość nieznana:
ból głowy, zawroty głowy,
kołatanie serca,
bezsenność, niepokój ruchowy, lęk, rozdrażnienie, nerwowość,
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zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Podmiot odpowiedzialny:
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
W. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
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