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Panadol 120mg/5ml 100ml
 

Cena: 25,07 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,12 g/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać zaw.doust.

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o. 

ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań

ILOŚĆ:  100ml

 

 

Pandaol dla dzieci zawiera substancje czynną paracetamol.

 

 

DZIAŁANIE:

Lek o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym.

 

WSKAZANIA:
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Preparat zalecany do stosowania w przypadku gorączki i bólu występującego u dzieci od 3 miesiąca życia np.:

w czasie przeziębienia i grypy,

po szczepieniach,

a także:

bolesne ząbkowanie,

ból zębów,

ból głowy,

ból gardła,

ból ucha.

 

DAWKOWANIE:

Należy wstrząsnąć butelkę przed użyciem.

Dawkowanie ustala się wg masy ciała dziecka:

 

Masa cia?a dziecka Dawka jednorazowa Wiek

6 kg 3,5 ml 3 miesi?ce

8 kg 5 ml 6 miesi?cy

9 kg 5,5 ml 9 miesi?cy

10 kg 6 ml 1 rok

12,5 kg 8 ml 2 lata

15 kg 9 ml 3 lata

17 kg 10,5 ml 4 lata

19 kg 12 ml 5 lat

21 kg 13 ml 6 lat

30 kg 19 ml 9 lat

42 kg 26 ml 12 lat

Nie nale?y podawa? leku cz??ciej ni? co 4 godziny, ani stosowa? wi?cej ni? 4 dawki w

ci?gu doby.

Nie stosowa? d?u?ej ni? 3 dni bez konsultacji z lekarzem
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SKŁAD:

Substancją czynną leku jest paracetamol.

5 ml zawiesiny ustnej zawiera 120 mg paracetamolu.

Ponadto lek zawiera: kwas jabłkowy, azorubinę, gumę ksantan, malitol ciekły, aromat truskawkowy, sorbitol 70 % (krystalizujący),
nipasept sodu, sorbitol, kwas cytrynowy bezwodny, wodę oczyszczoną.

Lek zawiera sorbitol i malitol ciekły.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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