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Paracetamol zaw. doust. 150g HASCO
 

cena: 13,57 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,12 g/5ml

Opakowanie 150 g (butelka)

Postać zaw.doust.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat stosuje się w gorączce i bólach różnego pochodzenia (np. po zabiegach
chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów, bóle głowy o łagodnym lub
umiarkowanym nasileniu) oraz dolegliwościach towarzyszących reakcji organizmu na
szczepionkę (ból, gorączka, odczyn miejscowy). Ponadto lek stosuje się u niemowląt od 0 do 3
miesiąca życia do leczenia objawowego gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o
nasileniu łagodnym do umiarkowanego. 

Działanie:

Przeciwbólowo, przeciwgorączkowo.

Sposób użycia:

od 0-3 miesiąca życia 2,5-10 ml
od 4-8 miesiąca życia 4-16ml
od 9-11 miesiąca życia 5-20ml
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od 1-2 lat 6,5- 26ml
od 2-3 lat 8-32ml
od 4-5 lat 12-48ml
od 6-8 lat 15-60ml
od 9-10 lat 20-80ml
od 11-12 lat 28,5-114ml

 

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Stosowanie u dzieci poniżej 2 lat powinno być zlecone przez lekarza.

Do opakowania dołączona jest miarka lub łyżka miarowa lub korek i strzykawka doustna.

Skład:

Substancją czynną leku jest paracetamol: 5 ml zawiesiny zawiera 120 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki to: sacharoza, guma ksantan (E 415), kwas cytrynowy jednowodny (E 330),
sacharyna sodowa (E 954), sodu benzoesan (E 211), sodu pirosiarczyn (E 223), aromat
truskawkowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. 

Działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) zmniejszenie liczby płytek krwi
(małopłytkowość), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza). Zaburzenia wątroby i dróg
żółciowych: (bardzo rzadko) powiększenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
(rzadko) pokrzywka, rumień, zapalenie skóry. Zaburzenia żołądka i jelit: (niezbyt często)
wymioty, biegunka.
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