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Efferalgan 150mg 10 czop
 

Cena: 14,28 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Opakowanie 10 czop.

Postać czop.doodbyt.

Producent BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: A_D PHARMA

ILOŚĆ: 10 czopków

 

OPIS:

Efferalgan 150 mg to czopki doodbytnicze o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

 

DZIAŁANIE:

Lek obniża podwyższoną temperaturę ciała występującą w czasie choroby, nie obniża temperatury prawidłowej. Ta postać leku jest
przeznaczona dla niemowląt i dzieci o masie ciała 8-12 kg (wiek około od 6 miesiąca do 2 lat) oraz osób dorosłych.

 

WSKAZANIA:

Gorączka, leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia, bóle różnego pochodzenia.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Doodbytniczo; dawkę ustala się względem masy ciała: zalecana dobowa dawka: 60 mg/kg masy ciała, podzielona na 4 dawki po 15
mg/kg m.c., podawanych co 6 godzin. Niemowlęta i dzieci o masie ciała 8-12 kg (wiek około od 6 miesiąca życia do 2 lat): dawka
właściwa to 1 czopek (150 mg); w razie konieczności można ją powtarzać co 6 godzin; nie należy stosować więcej niż 4 czopki na dobę.
Dzieci i dorośli o masie ciała powyżej 50 kg: całkowita dawka paracetamolu nie może być większa niż 4 g na dobę. 

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest paracetamol w dawce 150 mg w jednym czopku o masie 1 g. Inne składniki leku: półsyntetyczne glicerydy.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie zaleca się stosowania czopków w przypadku biegunki.

Nie należy stosować preparatu, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych
składników leku, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek, jeśli u
pacjenta występuje choroba alkoholowa, jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, jeśli pacjent jest
leczony inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia, w przypadku
jednoczesnego stosowania z lekami przeciwbólowym i o działaniu agonistyczno-antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną,
pentazocyną, u pacjenta po przebytym ostatnio zapaleniu odbytu, odbytnicy lub krwawieniu z odbytu.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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