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Cefalgin, 10 tabletek
 

Cena: 12,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25g+0,15g+0,05g

Producent PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA

Opis produktu
 

Wskazania

Cefalgin wskazany jest do stosowania celem łagodzenia bólu o słabym lub umiarkowanym nasileniu, np. w przypadku migrenowego
bólu głowy, bólu zębów, bólu miesiączkowego, nerwobólów. Zalecany także w przypadku występowania gorączki. Polecany szczególnie
dla osób wrażliwych na salicylany. Cefalgin adresowany jest do osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia.

Właściwości

Cefalgin jest lekiem występującym w postaci tabletek i wydawanym bez recepty. Cefalgin to złożony preparat, który dzięki zawartości
paracetamolu wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Propyfenazon, czyli kolejny składnik czynny leku odpowiada zaś
za skuteczne łagodzenie bólów wywołanych skurczem mięśni gładkich. Natomiast kofeina, również wykorzystana w preparacie Cefalgin,
intensyfikuje działanie przeciwbólowe wcześniej wymienionych składników. Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu
błyskawicznie wchłaniane są z przewodu pokarmowego. Substancje zawarte w Cefalginie przenikają przez łożysko oraz do mleka kobiet
karmiących piersią.

Skład

1 tabletka zawiera: paracetamol (Paracetamolum) 250 mg, propyfenazon (Propyphenazonum) 150 mg, kofeinę (Coffeinum) 50 mg.
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Stosowanie

Dorośli: doustnie. 1–2 tabl, do 3 razy na dobę.
Młodzież w wieku 12-16 lat: 1 tabletka, do 3 razy na dobę. 
Bez konsultacji lekarskiej nie należy stosować leku dłużej niż tydzień.
Tabletki należy przyjmować po jedzeniu, popijając duża ilością płynu.  

Ważne informacje

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Cefalgin są:
- nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu (kwas acetylosalicylowy lub pochodne pirazolonu),
- wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
- ostra porfiria wątrobowa,
- nieprawidłowa morfologia krwi (niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza),
- nadciśnienie tętnicze,
- ciężka niewydolność wątroby i/lub nerek,
- choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy oraz
- choroba alkoholowa, ciąża i karmienie piersią.
U dzieci poniżej 3 miesiąca życia podawać tylko na wyraźne zlecenie lekarza.
Nie podawać dzieciom dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dokładne dawkowanie każdego preparatu znajduje się na dołączonej do niego ulotce!

 

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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