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Metafen 0,2g+0,325g 20 tabletek
 

cena: 12,50 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała głowa, kości, mięśnie, stawy, zęby

Działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,
przeciwzapalne

Opakowanie 20 sztuk

Postać tabletki

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Ibuprofenum, Paracetamolum

Wskazania ból, gorączka, grypa, miesiączka, migrena,
nerwoból, przeziębienie, stan zapalny,
zapalenie

Opis produktu
 

Opis:
Metafen - produkt leczniczy zawierający ibuprofen oraz paracetamol.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są ibuprofen oraz paracetamol. Każda tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu.
Pozostałe składniki to: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Wskazania:
Wskazania do stosowania:
• bóle różnego pochodzenia, w tym:
-bóle głowy
-migrena
-bóle menstruacyjne
-bóle zębów
-bóle mięśni
-bóle kości i stawów
-bóle lędźwiowo-krzyżowe -bóle pourazowe -nerwobóle
• gorączka.
Lek przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.
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Przeciwskazania:
Kiedy nie stosować leku Metafen
• Jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie
6.).
• Jeśli występuje uczulenie na leki z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w
przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon śluzowych, charakteryzującej się występowaniem
obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu błony śluzowej nosa lub pokrzywki, związanych
z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ.
• W ciężkiej niewydolności nerek i (lub) wątroby.
• W przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy (czynnej lub w przeszłości);
perforacji lub krwawień, również tych występujących po zastosowaniu leków z grupy NLPZ.
• W ciężkim nadciśnieniu tętniczym.
• W ciężkiej chorobie układu sercowo-naczyniowego, tachykardii (przyspieszonej akcji serca),
dławicy piersiowej.
• W ciężkiej niewydolności serca.
• W okresie ciąży i karmienia piersią.
• W czasie jednoczesnego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych oraz w skazie
krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie, np. skóry i błon śluzowych, nosa, układu
pokarmowego).
• W przypadku zatrzymania moczu.
• U pacjentów, u których występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
• U dzieci w wieku poniżej 12 lat.
• W przypadku choroby alkoholowej.

Stosowanie:
Zalecana dawka:
Dorośli: jednorazowo 1 lub 2 tabletki.
W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.
Stosowanie u młodzieży
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę. Nie
stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.
Metafen należy przyjmować po posiłku.
Do stosowania krótkotrwałego.
Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, lub gdy konieczne jest stosowanie leku przez
okres dłuższy niż 3 dni.
Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia
objawów.
Pacjenci w podeszłym wieku: modyfikacja dawkowania nie jest wymagana.
U pacjentów w podeszłym wieku jest zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań działań niepożądanych – patrz punkt
„Ostrzeżenia i środki ostrożności.”

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
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