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Panadol Femina x10 tabletek
 

Cena: 16,73 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

GlaxoSmithKline

Postać tabletki

Substancja
czynna

paracetamol, hioscyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

CO TO JEST LEK PANADOL FEMINA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Panadol Femina tabletki zawiera paracetamol (znany także jako acetaminofen) i butylobromek hioscyny. Paracetamol stosowany
jest do łagodzenia bólu i obniżania gorączki. Butylobromek hioscyny znosi stany skurczowe w obrębie przewodu pokarmowego i układu
moczowo-płciowego.

Panadol Femina stosuje się w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości związanych z:

bolesnym miesiączkowaniem,
kolką nerkową, wątrobową,
zespołem drażliwego jelita.

Kiedy nie stosować leku Panadol Femina

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na atropinę lub na którykolwiek ze składników leku,
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby (głównie u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby) lub nerek,
jeśli pacjent ma chorobę alkoholowa,
jeśli pacjent ma niedokrwistość oraz wrodzony brak enzymu zwanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową (fawizm),
jeśli pacjent ma miastenię (osłabienie mięśni),
jeśli pacjent ma jaskrę,
jeśli pacjent ma przerost gruczołu krokowego powodujący zatrzymywanie moczu,
jeśli pacjent ma przewężenia w przewodzie pokarmowym,
jeśli pacjent ma zaburzenia rytmu serca przebiegające z przyspieszeniem czynności serca.
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Stosowanie leku Panadol Femina z jedzeniem i piciem

Panadol Femina można stosować niezależnie od posiłków.
W czasie stosowania leku Panadol Femina nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku Panadol Femina tabletki u kobiet ciężarnych, chyba że w opinii lekarza korzyści ze stosowania leku
przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.
Nie należy stosować leku u kobiet karmiących.

JAK STOSOWAĆ LEK PANADOL FEMINA

Lek Panadol Femina należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w ulotce. W razie wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek do podawania doustnego.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek, jeżeli jest to wskazane, maksymalnie 3 razy na dobę, co 8 godzin. Nie
stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g, a podczas leczenia
długotrwałego 2,6 g.
Paracetamolu nie należy stosować dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci bez zalecenia lekarza.

Stosowanie u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Co zawiera lek Panadol Femina

Substancjami czynnymi leku są paracetamol i hioscyny butylobromek.
Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 10 mg hioscyny butylobromku.
Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię ziemniaczaną, powidon K30, sorbitol, talk, magnezu stearynian,
krzemionkę koloidalną bezwodną, karboksymetyloskrobię sodową, hypromelozę, makrogol 6000.
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