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Apap 500mg *50 tabl.
 

Cena: 23,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 50 tabl. (butelka)

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

Nazwa: Apap tabletki powlekane

Dawka: 0,5 g

Opakowanie: 50tabl. (2 blist.po 12 szt.)

Skład:  1 tabletka powlekana zawiera:
substancję czynną: paracetamol 500 mg;
substancje pomocnicze: wosk Carnauba, hypromeloza, makrogol, powidon, skrobia żelowana, kroskarmeloza sodowa, kwas stearynowy.
Wskazania: Witamina C uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie na kwas ascorbowy, występujące w czasie przeziębienia lub grypy.
Apap C Plus wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu objawów
występujących w przebiegu przeziębienia lub grypy, takich jak:
  gorączka,
 ból głowy,
ból gardła,
 bóle mięśniowe,
 bóle kostno-stawowe.

Przeciwwskazania: Nie należy przyjmować leku jeśli:

wcześniej stwierdzono uczulenie na paracetamol lub którykolwiek składnik leku,
występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
stosowane są inhibitory MAO oraz w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu,
występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej,
u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Działania niepożądane: Może powodować działania niepożądane tj:
- reakcje nadwrażliwości: zaczerwienienie skóry, wysypka, obrzęk
 naczynioruchowy, duszność, pocenie, obniżenie ciśnienia tętniczego
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 krwi aż do objawów wstrząsu, napad astmy oskrzelowej,
- przewód pokarmowy: nudności, wymioty, objawy uszkodzenia
 wątroby
- układ krwiotwórczy: granulocytopenia,trombocytopenia,
 agranulocytoza,
- układ moczowy: kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych,
 ostra niewydolność nerek, kamica moczowa.
Podczas dorażnego stosowania leku działania niepożądane występują rzadko.

Interakcje: Leku nie należy stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
Leki przyspieszające opróżnianie żołądka ( np. Metoclopramid) przyspieszają wchłanianie paracetamolu, natomiast leki opóźniającejego
opróżnianie mogą opóźniać wchłanianie paracetamolu. Stosowanie paracetamolu jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów MAO oraz
w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia tymi lekami, może wywołać stan pobudzenia i gorączkę.

Dawkowanie (dorośli): Jednorazowo 1 tabletkę. Lek przyjmować co 4-6 godzin.
Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.
Przed zażyciem tabletkę należy rozpuścić w 1/2 szklanki wody.
Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Odtrutki: W przypadku przyjęcia większej dawki leku Apap C Plus niż zalecana mogą wystąpić:
 - nudności,
 - wymioty,
 - nadmierna potliwość,
 - senność,
 - ogólne osłabienie
Leczenie przedawkowania paracetamolu polega na sprowokowaniu wymiotów, jeśli od zażycia nie upłynęło
więcej niż godzina, podaniu węgla aktywowanego.
W przypadku przyjęcia bardzo dużych dawek leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Podaje się odtrutki: metioninę i kontynuuje
leczenie acetylocysteiną na oddziale intensywnej terapii.

Uwagi: Ciąża:
Przed przyjęciem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:
Przed przyjęciem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Przyjmowanie leku nie wpływa na sprawność psychomotoryczną

Stosowanie innych leków:
Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji),
oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania oraz z zydowudyną (lek przecwwirusowy, stosowany w zakażeniu
wirusem HIV). W przy-padku jednoczesnego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny), ryfampicyny i
izoniazydu (leki stosowane w le-czeniu gruźlicy), leków przeciwpadaczkowych, barbituranów (leki o działaniu uspokajającym i
nasennym), diflunisalu (lek przeciwbólowy), sulfin-pirazonu (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej lub innych leków endukujących
enzymy mikrosomowe wątroby przed przyjęciem leku należy zasięgnąć opinii lekarza. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie
paracetamolu.

Status:  Lek OTC
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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