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Apap Extra, 10 tabletek powlekanych
 

Cena: 9,17 zł

Opis słownikowy

Część ciała Głowa

Marka APAP

Opakowanie 10 tabletek

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Przeznaczenie Ból

Rodzaj produktu Lek

Wiek Od 12 lat

Opis produktu
 

Opis
Apap Extra to lek, który zawiera dwie substancje czynne: paracetamol (500 mg) i kofeinę (65 mg). Paracetamol jest skutecznym
środkiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, który jest stosowany do doraźnego łagodzenia różnego rodzaju bólu, takiego jak ból
głowy, mięśni, kości, stawów, bóle menstruacyjne, bóle pourazowe, pooperacyjne lub nerwobóle. Kofeina, z kolei, wzmacnia działanie
przeciwbólowe paracetamolu i działa umiarkowanie stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy.
Apap Extra jest dostępny w postaci podłużnych tabletek powlekanych o kolorze białym. Jest przeznaczony do stosowania u dorosłych
oraz u dzieci w wieku powyżej 12 lat. Dawkowanie powinno być ustalone zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, a nie należy
przekraczać zalecanej dawki leku. Przed zastosowaniem Apap Extra zawsze warto zapoznać się z ulotką leku, która zawiera informacje
dotyczące wskazań, przeciwwskazań, dawkowania oraz możliwych działań niepożądanych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub
pytań dotyczących stosowania Apap Extra, zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wskazania
Apap Extra jest wskazany do stosowania w łagodzeniu objawów bólu o różnej etiologii, takich jak ból głowy (w tym migrena), ból mięśni,
ból zębów, nerwobóle, bóle menstruacyjne, bóle kostno-stawowe, bóle pooperacyjne i pourazowe. Ponadto, lek może również być
stosowany do łagodzenia objawów przeziębienia i grypy, takich jak gorączka, bóle gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Działanie
Apap Extra zawiera dwie substancje czynne: paracetamol (500 mg w jednej tabletce) i kofeinę (65 mg w jednej tabletce).Paracetamol
jest substancją przeciwbólową i przeciwgorączkową, która działa poprzez hamowanie enzymów odpowiedzialnych za syntezę
prostaglandyn, które są mediatorami bólu i gorączki. Paracetamol jest powszechnie stosowany do łagodzenia bólu różnego
pochodzenia oraz obniżania gorączki.Dodatkowo, kofeina zawarta w Apap Extra działa jako substancja wspomagająca, wzmaga
działanie przeciwbólowe paracetamolu. Kofeina działa również pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, co może przyczynić się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i zwiększenia czujności.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), kofeina (Coffeinum).
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1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

Substancje pomocnicze: powidon, skrobia kukurydziana, metyloceluloza, talk, wapnia stearynian. W skład otoczki tabletki wchodzą:
hypromeloza 5, hypromeloza 15, makrogol 3350.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Apap Extra w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku.
W przypadku niedokrwistości hemolitycznej, wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy
methemoglobinowej, choroby alkoholowej, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, oraz zaburzeń rytmu serca.
Lek nie powinien być stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO (monoaminooksydaz) i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania
przyjmowania tych leków, ze względu na ryzyko wystąpienia poważnych interakcji lekowych.
Nie należy podawać leku dzieciom poniżej 12. roku życia, ponieważ dawkowanie i bezpieczeństwo stosowania u dzieci w tym
wieku nie zostały ustalone.

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

Rzadko występujące (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1 000 osób): skórne reakcje uczuleniowe, nudności, wymioty, bóle brzucha.

Bardzo rzadko występujące (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób): ciężkie reakcje skórne, małopłytkowość objawiająca się
wybroczynami i skłonnością do siniaków, agranulocytoza (brak jednego rodzaju białych krwinek objawiająca się podatnością na
zakażenia), zawroty głowy, martwica brodawek nerkowych podczas długotrwałego stosowania; kolka nerkowa.

W przypadku, gdy lek zawierający kofeinę będzie podawany w zalecanym dawkowaniu w połączeniu z kofeiną zawartą w pożywieniu
możliwe jest nasilenie objawów niepożądanych związanych ze wzrostem całkowitej dawki kofeiny takich jak:

Nieznana częstość działań niepożądanych:

niemiarowość rytmu serca
bezsenność, zaburzenia uwagi, drżenia mięśniowe, drażliwość, zawroty głowy.

Interakcje
Przed zastosowaniem leku Apap Extra, należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich obecnie stosowanych lub
stosowanych ostatnio lekach, oraz o planowanych lekach. Nie należy stosować tego leku jednocześnie z innymi lekami zawierającymi
paracetamol i kofeinę. W przypadku jednoczesnego stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych, leków przeciwzakrzepowych
(warfaryny, kumaryny), ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych, leków uspokajających i nasennych, inhibitorów MAO, zydowudyny,
leków sympatykomimetycznych (takich jak zmniejszające przekrwienie, hamujące apetyt i leki psychostymulujące podobne do
amfetaminy), niesteroidowych leków przeciwzapalnych, hormonów tarczycy, doustnych środków antykoncepcyjnych, cymetydyny,
chloramfenikolu, chinolonów i werapamilu, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Apap Extra w celu uzyskania opinii
medycznej.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Apap Extra zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą.
Należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu, aby uniknąć ryzyka przedawkowania.
Osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu lub będące na głodzie powinny być ostrożne w stosowaniu tego leku,
ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby.
U osób z niewydolnością nerek, astmą oskrzelową, nadczynnością gruczołu tarczowego, lub zaburzeniami snu w postaci
bezsenności, należy stosować lek ostrożnie.
W trakcie przyjmowania leku nie wolno spożywać alkoholu, ponieważ zwiększa to ryzyko uszkodzenia wątroby.
Osoby głodzone regularnie pijące alkohol są szczególnie narażone na ryzyko uszkodzenia wątroby.
Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować w I trymestrze ciąży.
W II i III trymestrze ciąży przed zastosowaniem leku również należy skonsultować się z lekarzem.
Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
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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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekapodgwiazda.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

