
 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Hasco-Lek, Paracetamol 80mg, 10 czopków doodbytniczych
 

Cena: 6,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Opis produktu
 

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia, stany gorączkowe

 

Skład

1 czopek zawiera : - substancję czynną w dawce: Paracetamol 80mg, - substancję pomocniczą: witepsol

 

Działanie

Preparat zawiera substancję czynną paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Czas działania przeciwbólowego
wynosi 4-6 godz. Działanie przeciwgorączkowe 6-8 godz.

 

Dawkowanie

Czopki Paracetamol HASCO stosuje się doodbytniczo. U dorosłych stosuje się dawkę 500 mg jednorazowo. Maksymalna dawka dobowa
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paracetamolu dla osób dorosłych w przypadku leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g, a długotrwałego 2,6 g. Bez zalecenia lekarza nie
stosować dłużej niż 10 dni.

U dzieci dawkę ustala się wg masy dziecka (przeciętnie jednorazowo 10 do 15 mg/kg masy ciała) lub według poniższej tabeli wiekowej.

Dawki jednorazowe:

3 miesiące – 1 rok - 80 mg

 

2–3 lata - 125 mg

 

4–6 lat - 125 mg do 250 mg

 

7–8 lat - 250 mg

 

9–10 lat - 250 mg do 500 mg

 

11–12 lat - 500 mg

W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie więcej niż 4 razy na dobę.

U dzieci nie stosować leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

U dzieci w wieku poniżej 2 lat lek należy stosować tylko z przepisu lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Paracetamol HASCO jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Paracetamol HASCO, jeśli występuje nadwrażliwość na paracetamol, ciężka niewydolność wątroby lub
wirusowe zapalenie wątroby, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność nerek. Zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol
HASCO

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Bez zalecenia lekarza nie stosować

przeciwbólowo dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci,

w przypadku bólu gardła dłużej niż 2 dni,

w przypadku nawracającej lub wysokiej gorączki dłużej niż 3 dni.
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