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Apap Przeziębienie Junior 6 sztuk
 

cena: 18,39 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, głowa, mięśnie

Działanie przeciwgorączkowe, wspomagające

Opakowanie 6 saszetek

Postać proszek

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Phenylephrini hydrochloridum

Wskazania ból, gorączka, grypa, katar, przeziębienie

Opis produktu
 

Opis

Lek Apap przeziębienie junior to proszek do sporządzania roztworu doustnego, wykazujący działanie przeciwbólowe (np. ból głowy, ból
gardła, bóle mięśniowo-stawowe), przeciwgorączkowe oraz zmniejszające katar i udrażniające zatoki. Lek zawiera 3 składniki aktywne:
paracetamol, fenylefrynę jak również witaminę C (kwas askorbowy). Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 6 roku życia.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, chlorowodorek fenylefryny, kwas askorbowy.

1 saszetka zawiera 300 mg paracetamolu, 20 mg kwasu askorbowego oraz 5 mg fenylefryny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: mannitol (E421), kwas cytrynowy, sodu cytrynian, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, wapnia glukonian,
aromat pomarańczowy (olejek pomarańczowy, olejek cytrynowy, alkohol C-12, linalol, alkohol benzylowy, cytronelal, dekstroza, guma
arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, butylohydroksyanizol), aromat truskawkowy (cis-3-heksenol, furaneol,
etylo-2-metylomaślan, kwas heksanowy, metylu cynamonian, maltol, guma arabska, syrop glukozowy z odwodnionej kukurydzy, krzemu
dwutlenek), krzemionka koloidalna bezwodna.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie. Zawartość saszetki zalać 100 ml gorącej wody, po całkowitym rozpuszczeniu proszku wypić w przeciągu
15 minut.
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Dawkowanie dla dzieci w wielu 6-12 lat w zależności od potrzeby to 1 saszetka co 4-6 godzin, nie więcej niż 4 saszetki na dobę.
Maksymalna dawka dobowa paracetamolu stosowana u dzieci: 60 mg/kg masy ciała na 24 godziny podawana w dawkach podzielonych
do 4 razy na dobę po 15 mg/kg masy ciała. W przypadku dzieci powyżej 12 lat i dorosłych stosuje się 1-2 saszetki co 4-6 godziny, nie
więcej niż 6 saszetek na dobę.

Nie stosować dłużej niż 3 dni bez porady lekarskiej.

Jeśli lek nie jest przyjmowany pod kontrolą lekarza, osoby o wadze niższej niż 50 kg, z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową,
odwodnione i niedożywione nie powinny przyjmować dobowej dawki paracetamolu większej niż 2 g.

Działanie

Lek działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo, a także zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej.

Wskazania

Apap przeziębienie junior wskazany jest dla dzieci powyżej 6 roku życia oraz dla dorosłych, w leczeniu objawów przeziębienia i grypy (ból
głowy, gorączka. dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe, ból gardła, nieżyt błony śluzowej nosa - katar oraz niedrożność przewodów
nosowych i zatok).

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Nie stosować w przypadku występowania: niestabilnej choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, wysokiego ciśnienia tętniczego,
wrodzonych niedoborów enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej, ciężkiej niewydolności
nerek lub wątroby, wirusowego zapalenia wątroby (WZW), choroby alkoholowej, jaskry z wąskim kątem przesączania, anatomicznie
wąskiego kąta przesączania.
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