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PARACETAMOL SYNOPTIS 500mg x 50 tbl.
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SYNOPTIS PHARMA

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Paracetamol Synoptis zawiera jako substancję czynną paracetamol, który należy do grupy leków przeciwbólowych zwanych
analgetykami. Lek Paracetamol Synoptis jest stosowany do łagodzenia bólu o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu oraz obniżania
gorączki.

Składniki:
Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu. Pozostałe składniki to: powidon K30, skrobia
kukurydziana żelowana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwas stearynowy (typ 50).

Przeznaczenie:
Paracetamol Synoptis jest przeznaczony do stosowania doustnego u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) i dzieci w wieku 12 lat
i powyżej.

Dawkowanie:
Młodzież w wieku od 12 do 15 lat (do 50kg) 1 tabletka do 4 tabletek (co odpowiada 2000 mg paraceatmolu).

Młodzież w wieku od 16 do 18 lat oraz dorośli (powyżej 50 kg) 1-2 tabletki do 6 tabletek (co odpowiada 3000 mg paraceatmolu).

Odstępy miedzy dawkami powinny wynosić 6 do 8 godzin. W razie konieczności odstępy mogą wynosić co najmniej 4 godziny. Nie
należy przekraczać dawki 6 tabletek na dobę.

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu nie powinna przekraczać 3 g na dobę. Paracetamol jest powszechnym składnikiem wielu
produktów leczniczych złożonych. Należy to wziąć pod uwagę w celu uniknięcia przekroczenia maksymalnej dawki dobowej
paracetamolu.

Warunki przechowywania:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, pudełku po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których
się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
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Uwaga!
Nie stosować w przypadku jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli pacjent
ma ciężką niewydolność wątroby, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol.
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