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Efferalgan 500mg, 16 tabletek musujących
 

Cena: 12,33 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Producent BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania

EFFERALGAN 500 mg jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Wskazany do stosowania w bólach różnego
pochodzenia: bóle głowy, zębów, stawowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne. Bezpieczny już od 6. roku życia. 

Właściwości 

EFFERALGAN 500 mg obniża podwyższoną temperaturę ciała występującą w czasie choroby, nie obniżając temperatury prawidłowej.

Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga po około 30-60 min #℣佐⌡⌀琀愀戀氀⸀⌡⍃倣℣ lub około 20-30

min (tabl. musujące);

przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych, w około 25% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 2-3 h;

jest metabolizowany w wątrobie, wywołuje tam indukcję enzymów mikrosomalnych;

wydalany z moczem w postaci glukuronianów i siarczanów i po sprzężeniu z cystenią.

 

Skład 
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Jedna tabletka musująca zawiera 500 mg paraceatmolu.

Stosowanie

Dawkę ustala się na podstawie masy ciała. Regularne stosowanie zapobiega okresowym nasileniom bólu lub gorączki: u dzieci

zachować regularny odstęp między dawkami w dzień i w nocy, u dorosłych nie krótszy niż 4 godziny. U dorosłych nie stosować bez

zalecenia lekarza dłużej niż 5 dni (przy bólu), 3 dni (przeziębienie i grypa, gorączka), u dzieci i młodzieży nie dłużej niż 3 dni.

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg #℣佐⌡⌀眀 眀椀攀欀甀 瀀漀眀礁簀攀樀 㔀 氀愀琀⌡⍃倣℣: zalecana dawka jednorazowa 10 do 15 mg/kg masy ciała co 4

do 6 godzin: 1 lub 2 tabletki co 4 do 6 godzin, w sumie nie więcej niż 3 g paracetamolu #℣佐⌡⌀㘀 琀愀戀氀攀琀攀欀⼀搀漀戁ᤀ⌡⍃倣℣. W przypadku nasilonego bólu

dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej 75 mg/kg masy ciała (4 g paracetamolu), czyli 8 tabl./dobę

Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg: zalecana dawka jednorazowa 10 do 15 mg/kg masy ciała co 6 do 8 godzin, maksymalna dawka

dobowa 60 mg/kg/masy ciała/dobę.

Dzieci o masie ciała od 17 do 25 kg #℣佐⌡⌀㘀 搀漀 㠀 氀愀琀⌡⍃倣℣: jednorazowo 250 mg paracetamolu #℣佐⌡⌀瀀䈀 琀愀戀氀攀琀欀椀 洀甀猀甀樁Ԁ挀攀樀⌡⍃倣℣. W razie konieczności dawkę

można powtarzać co 6 godzin. Nie należy stosować więcej 1g paracetamolu na dobę (2 tabletki musujące).

Dzieci o masie ciała od 25 do 33 kg #℣佐⌡⌀㠀 搀漀 　 氀愀琀⌡⍃倣℣: dawka jednorazowa wynosi 250 mg #℣佐⌡⌀瀀䈀 琀愀戀氀攀琀欀椀 洀甀猀甀樁Ԁ挀攀樀⌡⍃倣℣. W razie konieczności

dawkę można powtarzać co 4-6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 1,5 g paracetamolu na dobę (3 tabletki musujące).

Dzieci o masie ciała od 33 do 50 kg #℣佐⌡⌀　 搀漀 㔀 氀愀琀⌡⍃倣℣ dawka jednorazowa wynosi 500 mg #℣佐⌡⌀樀攀搀渀愀 琀愀戀氀攀琀欀愀 洀甀猀甀樁Ԁ挀愀⌡⍃倣℣, w razie konieczności

dawkę można powtarzać co 6 godzin, nie należy stosować więcej niż 2 g paracetamolu na dobę (4 tabletki musujące).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu lub którąkolwiek substancję pomocniczą; dzieci o masie ciała poniżej 17

kg; 1-szy trymestr ciąży; ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby; niedobór dehydrogenazy

glukozo-6-fosforanowej; leczenie inhibitorami MAO oraz okres 14 dni po zakończeniu leczenia; jednoczesne stosowanie leków

przeciwbólowych o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna).

Ważne informacje 
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Zawiera paracetamol, aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu. Nie stosować

dawek większych niż zalecane #℣佐⌡⌀爀礀稀礀欀漀 戀愀爀搀稀漀 挀椁ᤁ簀欀椀攀最漀 甀猀稀欀漀搀稀攀渀椀愀 省Ԁ琀爀漀戀礀⌡⍃倣℣. Poinformować pacjentów o objawach ciężkich reakcji

skórnych i zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia wysypki skórnej lub innego objawu nadwrażliwości. Podczas leczenia nie

spożywać alkoholu i nie zażywać leków zawierających alkohol #℣佐⌡⌀爀礀稀礀欀漀 琀漀欀猀礀挀稀渀攀最漀 甀猀稀欀漀搀稀攀渀椀愀 省Ԁ琀爀漀戀礀⌡⍃倣℣. Ostrożnie stosować u

pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i kontrolujących zawartość sodu w diecie. Nie stosować przy dziedzicznej nietolerancji

fruktozy #℣佐⌡⌀稀愀眀椀攀爀愀 猀漀爀戀椀琀漀氀⌡⍃倣℣. Zachować ostrożność przy stosowaniu w: zaburzeniach czynności wątroby #℣佐⌡⌀稀攀猀瀀䈀 䜀椀氀戀攀爀琀愀⌡⍃倣℣, nerek, chorobie

alkoholowej, anoreksji, bulimii lub kacheksji, długotrwałym niedożywieniu, odwodnieniu, hipowolemii, u pacjentów z małymi rezerwami

glutationu w wątrobie #℣佐⌡⌀稀 稀愀戀甀爀稀攀渀椀愀洀椀 䈀愀欀渀椀攀渀椀愀Ⰰ 洀甀欀漀眀椀猀挀礀搀漀稁ԀⰀ 稀愀欀愁簀漀渀礀挀栀 眀椀爀甀猀攀洀 䠀䤀嘀Ⰰ 朁䈀漀搀稀漀渀礀挀栀 氀甀戀 眀礀渀椀猀稀挀稀漀渀礀挀栀Ⰰ 稀

posocznicą).
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