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Metafen *20 tabl.
 

Cena: 12,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2g+0,325g

Opakowanie 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofenum, Paracetamolum

Opis produktu
 

Nazwa: Metafen tabletki
Opakowanie:  20 tabl.
Opis produktu: Metafen jest lekiem w postaci tabletek do podawania doustnego.
Zawiera dwie substancje czynne- ibuprofen, który należy do leków - niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i wykazuje obwodowe
działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz dodatkowo przeciwzapalne oraz paracetamol o ośrodkowym działaniu
przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.
Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.
 
Skład:  Każda tabletka zawiera:
Substancje czynne: ibuprofen 200 mg, paracetamol 325 mg.
Substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.
Działanie:

przeciwbólowe

przeciwgorączkowe

przeciwzapalne
Wskazania:  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 w przebiegu przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób.
Dawkowanie: Lek przeznaczony do stosowania doustnego. Zalecane jest następujące dawkowanie:
Dorośli: jednorazowo 1 lub 2 tabletki.
W razie konieczności dawkę powtarzać do trzech razy na dobę.
Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.
Dzieci 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.
Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku Metafen:
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jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników leku
w ciężkiej niewydolności nerek i (lub) wątroby
w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy; perforacji lub krwawień
w ciężkiej niewydolności serca
w okresie ciąży i karmienia piersią
w czasie jednoczesnego przyjmowania leków przeciezakrzepowych oraz w skazie krwotocznej
w przypadku zatrzymania moczu
w czasie jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2
u pacjentów u których występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej
u dzieci w wieku poniżej 12 lat
w przypadku choroby alkoholowej
 
Status:  Produkt leczniczy

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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