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CODIPAR 0.5g 50tabl. TABL. 0,5 G 50 TAB
 

Cena: 11,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent MEDAGRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

CODIPAR Tabletki 500 mg

Jedna tabletka zawiera: 500mg Paracetamolum (paracetamolu)

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki opakowania po: 12, 24, 50 sztuk

WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE

Bóle różnego pochodzenia:

  bóle głowy i zębów;
  bóle mięśniowe, stawowe i kostne;
  bolesne miesiączki;
  bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych.

Gorączka w przebiegu przeziębienia lub grypy.

PRZECIWSKAZANIA:

• Uczulenie na paracetamol lub inne składniki preparatu

• Ciężka niewydolność wątroby lub nerek

• Choroba alkoholowa

Jak stosować Codipar
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
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razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
U dzieci przelicza się dawki na masę ciała i stosuje jednorazowo dawkę 10 do 15 mg/kg masy ciała.
Zazwyczaj u dzieci w wieku od 6 do 12 lat stosuje się ½ tabletki co 4 do 6 godzin, nie częściej niż 4 razy na dobę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin.

Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.
Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g a podczas leczenia
długotrwałego 2,6 g.

Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 65 mg/kg masy ciała.

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gorączka występuje przez czas dłuższy niż 3 dni, ulega nasileniu lub pojawiają się inne objawy,
należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.

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

Co zawiera Codipar
Substancją czynną leku jest paracetamol (500 mg).
Pozostałe składniki to:celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, powidon K-30, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna
bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa.

Codipar ma postać białych podłużnych tabletek.

Opakowaniem bezpośrednim leku jest blister z folii PVC/Al lub pojemnik z polietylenu,w tekturowym pudełku.
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