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Apap dla dzieci Forte Zawiesina doustna 85 ml
 

Cena: 20,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 85 ml (but.)

Postać zaw.doust.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Apap dla dzieci Forte jest lekiem w postaci zawiesiny doustnej, którego substancją czynną jest paracetamol. Paracetamol działa
przeciwbólowo i przeciwgorączkowo i jest stosowany do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu.

Apap dla dzieci Forte przeznaczony jest do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu, na przykład:

bólu głowy oraz gardła,
bólu i/lub gorączki w przebiegu grypy lub przeziębienia,
bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego,
bólu zęba, bolesnego ząbkowania,
bólów menstruacyjnych,
bólów mięśni i kości,
bólu lub/i gorączki związanych z odczynem poszczepiennym,
gorączki w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej,
bólu po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych.

Lek Apap dla dzieci może być stosowany u dzieci o masie ciała do 40 kg, dzieci powyżej 12. roku życia, młodzieży oraz dorosłych.

Wskazania
Apap przeziębienie junior wskazany jest dla dzieci powyżej 6 roku życia oraz dla dorosłych, w leczeniu objawów przeziębienia i grypy (ból
głowy, gorączka. dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe, ból gardła, nieżyt błony śluzowej nosa - katar oraz niedrożność przewodów
nosowych i zatok).

Działanie
Lek działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo, a także zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej.
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Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie. Zawartość saszetki zalać 100 ml gorącej wody, po całkowitym rozpuszczeniu proszku wypić w przeciągu
15 minut.

Dawkowanie dla dzieci w wielu 6-12 lat w zależności od potrzeby to 1 saszetka co 4-6 godzin, nie więcej niż 4 saszetki na dobę.
Maksymalna dawka dobowa paracetamolu stosowana u dzieci: 60 mg/kg masy ciała na 24 godziny podawana w dawkach podzielonych
do 4 razy na dobę po 15 mg/kg masy ciała. W przypadku dzieci powyżej 12 lat i dorosłych stosuje się 1-2 saszetki co 4-6 godziny, nie
więcej niż 6 saszetek na dobę.

Nie stosować dłużej niż 3 dni bez porady lekarskiej.

Jeśli lek nie jest przyjmowany pod kontrolą lekarza, osoby o wadze niższej niż 50 kg, z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową,
odwodnione i niedożywione nie powinny przyjmować dobowej dawki paracetamolu większej niż 2 g.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, chlorowodorek fenylefryny, kwas askorbowy.

1 saszetka zawiera 300 mg paracetamolu, 20 mg kwasu askorbowego oraz 5 mg fenylefryny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: mannitol (E421), kwas cytrynowy, sodu cytrynian, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, wapnia glukonian,
aromat pomarańczowy (olejek pomarańczowy, olejek cytrynowy, alkohol C-12, linalol, alkohol benzylowy, cytronelal, dekstroza, guma
arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, butylohydroksyanizol), aromat truskawkowy (cis-3-heksenol, furaneol,
etylo-2-metylomaślan, kwas heksanowy, metylu cynamonian, maltol, guma arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, krzemu
dwutlenek), krzemionka koloidalna bezwodna.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Nie stosować w przypadku występowania: niestabilnej choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, wysokiego ciśnienia tętniczego,
wrodzonych niedoborów enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej, ciężkiej niewydolności
nerek lub wątroby, wirusowego zapalenia wątroby (WZW), choroby alkoholowej, jaskry z wąskim kątem przesączania, anatomicznie
wąskiego kąta przesączania.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach. Jest to ważne
zwłaszcza w przypadku:
innych leków zawierających paracetamol, takich jak na przykład leki stosowane w leczeniu grypy,
warfaryny lub acenokumarolu (doustne leki przeciwzakrzepowe stosowane, aby „rozrzedzić” krew),
glikopironium i propanteliny (leki przeciwcholinergiczne mogące zmniejszyć wchłanianie paracetamolu),
doustnych środków antykoncepcyjnych,
fenytoiny, fenobarbitalu, prymidonu i lamotryginy (leki stosowane w leczeniu padaczki),
chloramfenikolu (antybiotyk),
izoniazydu i ryfampicyny (leki stosowane w leczeniu gruźlicy),
metoklopramidu i domperydonu (leki przyspieszające opróżnianie żołądka),
probenecydu (lek stosowany w leczeniu dużego stężenia kwasu moczowego we krwi (dny moczanowej)),
propranololu (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia); − kolestyraminy (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia
cholesterolu),
zydowudyny (lek stosowany w leczeniu AIDS).

Ostrzeżenia

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku:
jeśli u pacjenta występują choroby wątroby (w tym Zespół Gilberta lub zapalenie wątroby),
jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość hemolityczna (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych),
jeśli pacjent jest odwodniony lub przewlekle niedożywiony,
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jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6- fosforanowej,
jeśli pacjent stosuje inne leki wpływające na czynność wątroby,
jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol, gdyż to może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby,
jeśli u pacjenta z astmą oskrzelową występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy.
Przyjmowanie dawek większych niż zalecane nie powoduje mocniejszego działania przeciwbólowego, ale związane jest z
ryzykiem ciężkiego uszkodzenia wątroby. Dlatego nie wolno przekroczyć maksymalnej dawki dobowej paracetamolu.
Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed jednoczesnym stosowaniem innych leków także zawierających paracetamol.
Objawy uszkodzenia wątroby zwykle występują po kilku dniach. Dlatego ważne jest, aby uzyskać poradę lekarza niezwłocznie po
przyjęciu większej dawki niż zalecana.
W przypadku wysokiej gorączki (>39ºC), objawów zakażenia lub przedłużających się objawów, utrzymujących się dłużej niż 2
dni, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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