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Efferalgan 500mg 16 tabl rozp
 

Cena: 14,28 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 16 tabl.

Postać tabl.mus.

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

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: A_D PHARMA

ILOŚĆ: 16 tabletek

 

OPIS:

Efferalgan 500 mg to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

 

DZIAŁANIE:

Lek obniża podwyższoną temperaturę ciała i działa przeciwbólowo. Paracetamol, substancja czynna Efferalganu, cechuje się dobrym
profilem bezpieczeństwa wśród substancji przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Dzięki postaci musującej zaczyna działać 2 razy
szybciej od leku w postaci zwykłej tabletki.

 

WSKAZANIA:

W bólach różnego pochodzenia, np. głowy, zębów, stawów, w bólach pourazowych, pooperacyjnych, miesiączkowych i towarzyszących
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chorobom nowotworowym; w stanach gorączkowych, przeziębieniach i grypie, szczególnie przebiegających z suchym, męczącym
kaszlem.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Lek jest podawany doustnie. Przed podaniem tabletkę należy rozpuścić w szklance wody.

Dorośli i młodzież o masie ciała 50 kg i powyżej (w wieku powyżej 15 lat): zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 do 15
mg/kg m.c. co 4 do 6 godzin, maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 75 mg/kg m.c./dobę. Dawka jednorazowa wynosi jedną
lub dwie tabletki co 4 do 6 godzin. W razie konieczności dawkę można powtarzać, lecz po czasie nie krótszym niż 4 godziny. Zwykle nie
ma konieczności stosowania dawki dobowej paracetamolu większej niż 6 tabletek (3 g) na dobę. Jednak w przypadku nasilonego bólu
dawkę dobową można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 8 tabletek (4 g paracetamolu) na dobę. Należy zawsze
zachować przynajmniej 4 godzinny odstęp pomiędzy dawkami.

Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg: zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 do 15 mg/kg m.c. co 6 do 8 godzin,
maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 60 mg/kg m.c./dobę.

Dla dzieci o masie ciała od 17 do 25 kg (w wieku od 6 do 8 lat): dawka jednorazowa wynosi połowę tabletki, w razie konieczności dawkę
można powtarzać co 6 godzin, nie należy stosować więcej niż 1 g paracetamolu na dobę (2 tabletki).

Dla dzieci o masie ciała od 25 do 33 kg (w wieku od 8 do 10 lat): dawka jednorazowa wynosi połowę tabletki, w razie konieczności dawkę
można powtarzać co 4-6 godziny, nie należy stosować więcej niż 1,5 g paracetamolu na dobę (3 tabletki). 

Dla dzieci o masie ciała od 27 do 40 kg (w wieku od 10 do 11 lat): dawka jednorazowa wynosi jedną tabletkę, w razie konieczności dawkę
można powtarzać co 6 godzin, nie należy stosować więcej niż 4 tabletki na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 2
g). 

Dla dzieci i młodzieży o masie ciała od 33 do 50 kg (w wieku od 10 do 15 lat) dawka jednorazowa wynosi jedną tabletkę, w razie potrzeby
dawkę można powtarzać co 6 godzin, nie należy stosować więcej niż 2 g paracetamolu na dobę (4 tabletki).

 

SKŁAD:

Paracetamol 500 mg oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan bezwodny, sorbitol,
sodu dokuzynian, powidon, sodu sacharynian, sodu benzoesan.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Efferalgan, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z jego
pozostałych składników, u dzieci o masie ciała mniejszej niż 17 kg, u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, 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 przeciwbólowymi o
działaniu agonistyczno-antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną. 

 

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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