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Pedicetamol rozt.doust. 0,1 g/ml 30 ml
 

Cena: 18,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/ml

Opakowanie 30 ml

Postać rozt.doust.

Producent SEQUOIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  Sequoia Sp. z o.o., ul. Ostródzka 74N, 03-289 Warszawa

ILOŚĆ:  30 ml

 

PEDICETAMOL Roztwór doustny - 100 mg / ml x 30 ml

 

 

DZIAŁANIE:

 Pedicetamol to:

Łatwiejsze dawkowanie i lepsza akceptacja leku przez niemowlęta i małe dzieci dzięki 4 razy mniejszej objętości płynu,

precyzyjne dawkowanie dzięki dołączonym specjalnym dozownikom (kroplomierz i wyskalowana strzykawka).

Bezpieczeństwo dzięki specjalnej zakrętce z systemem zabezpieczającym przed niepożądanym otwarciem przez dziecko.
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Dla dzieci w gorączce trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

 

 

DAWKOWANIE:

Należy koniecznie stosować się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i w ten sposób określić odpowiednią
dawkę wyrażoną w ml roztworu doustnego. Dawka 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin. Łatwy przelicznik: masa ciała x 0,15 = ilość leku
Pedicetamol w ml, np.: 10 kg x 0,15 = 1,5 ml. Dawka 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny. Łatwy przelicznik: masa ciała x 0,10 = ilość leku
Pedicetamol w ml, np.: 10 kg x 0,10 = 1,0 ml. Zalecana dobowa dawka paracetamolu wynosi około 60 mg/kg mc./dobę, która podawana
jest w 4 lub 6 dawkach na dobę, np. 15 mg/kg mc. co 6 godzin lub 10 mg/kg mc. co 4 godziny. Jeżeli przy zalecanym dawkowaniu co 6
godzin, pożądane działanie nie zostanie osiągnięte w ciągu 3-4 godzin, preparat może być podawany co 4 godziny. W takim przypadku
należy podawać dawkę 10 mg/kg mc.

 

SKŁAD:

1 ml roztworu zawiera 100 mg paracetamolu (10% stężenie)

 

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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