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Metafen 0,2g+0,325g 20tabl.
 

cena: 11,57 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,2g+0,325g

Opakowanie 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum, Paracetamolum

Opis produktu
 

Wskazania:

Produkt leczniczy jest wskazany do użycia w przypadku bóli różnego pochodzenia, w tym: bóle
głowy, migrena, bóle menstruacyjne, bóle zębów, bóle mięśni, bóle kości i stawów, bóle
lędźwiowo-krzyżowe, bóle pourazowe, nerwobóle, gorączka.

Działanie:

Przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Sposób użycia:

Dorośli: jednorazowo 1-2 tabl. W razie konieczności dawkę można powtarzać do
3x/dobę. Nie stosować więcej niż 6 tabl./dobę. 
Młodzież >12 lat: jednorazowo 1 tabl. W razie konieczności dawkę można powtarzać do
3x/dobę. Nie stosować więcej niż 3 tabl./dobę
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Skład:

1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu
stearynian.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nadwrażliwość na leki z grupy NLPZ, w tym ASA; występowanie w wywiadzie astmy
aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego, skurczu oskrzeli, nieżytu błony śluzowej nosa lub
pokrzywki, związanych z przyjmowaniem ASA lub innych leków z grupy NLPZ. Ciężka
niewydolność nerek i/lub wątroby. Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy (czynna lub
w wywiadzie); perforacja lub krwawienia, również te występujące po zastosowaniu leków z
grupy NLPZ. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego,
tachykardia, dławica piersiowa. Ciężka niewydolność serca. Ciąża i karmienie piersią. Skaza
krwotoczna oraz przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Zatrzymanie moczu.
Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Wrodzony
niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. U dzieci w wieku poniżej 12 lat. Choroba
alkoholowa.

Działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): ból brzucha,
biegunka, niestrawność, nudności, dolegliwości żołądkowe, wymioty.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): wzdęcia,
zaparcia, wrzód trawiennych, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego,
wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, ból głowym zawroty głowy, wysypki różnego typu, w
tym pokrzywka i świąd.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 osób): bezsenność,
zapalenie błony śluzowej żołądka, obrzęk.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż u 1 na 10000 osób):
zaburzenie wskaźników morfologii krwi, nieprawidłowa czyność wątroby, rumień
wielopostaciowy, splątanie, depresja i omamy, zaburzenia widzenia, szumy uszne i
zawroty głowy, nadmierna potliwość, plamica i nadwrażliwość na światło, obrzęki,
nadciśnienie i niewydolność serca.
Częstość nieznana: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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Informacje dodatkowe:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania lub
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ leki niewłaściwie stosowane mogą
zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu.
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