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OLIMP Panaprex 0,5 g 12 tabletek
 

cena: 3,15 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, głowa, kości, mięśnie, plecy, stawy,
zęby

Działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

Opakowanie 12 sztuk

Postać tabletki powlekane

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Paracetamolum

Wskazania ból, gorączka, grypa, miesiączka, migrena,
przeziębienie

Opis produktu
 

Opis:
Panaprex to lek przeciwbólowy oraz przeciwgorączkowy. Produkt wskazany w leczeniu gorączki (w przeziębieniu, grypie) oraz w
objawowym leczeniu bólu różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Lek wykazuje działanie przeciwbólowe w
leczeniu bólów takich jak: bóle głowy, migrena, bóle kości i stawów, bóle mięśni, bóle pleców, bóle zębów, bóle pooperacyjne, bolesne
miesiączkowanie, ból gardła.

Składniki:
Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum). Pozostałe składniki
(substancje pomocnicze) rdzeń tabletki: celuloza mikrokrytaliczna, powidon K90, woda oczyszczona 8, krzemionka koloidalna bezwodna,
kroskarmeloza sodowa, sodu stearylofumaran. Otoczka opadry 200 White: slkohol poliwinylowy tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol
3350, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) sodu węglan.

Zastosowanie:
Leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego m.in.: : bóle głowy, migrena, bóle kości i stawów, bóle mięśni, bóle pleców, bóle
zębów, bóle pooperacyjne, bolesne miesiączkowanie, ból gardła.
Leczenie gorączki m.in. w przebiegu przeziębienia i grypy.

Dawkowanie:
Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg):
Doustnie, 1 do 2 tabletek. W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częsciej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna
dawka dobowa paracetamolu wynosi 4 g (8 tabletek).

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała 40 – 50 kg):
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Doustnie, 1 tabletka jednorazowo. W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 6 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 3 g (6 tabletek).
Stosować najniższą skuteczną dawkę w możliwie najkrótszym czasie.
Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej dawki dobowej.

Dzieci
Produktu leczniczego Panaprex nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na moc produktu i postać
farmaceutyczną.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, ciężka niewydolność
wątroby, choroba alkoholowa.
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