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Paracetamol Hasco Forte - zawiesina doustna, 85ml
 

Cena: 11,74 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,24 g/5ml

Opakowanie 85 ml

Postać zaw.doust.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Paracetamolum

Opis produktu
 

Opis leku:

Co zawiera i jak działa Paracetamol Hasco Forte?

Postać i dawka:
zawiesina doustna; 48 mg/ml (240 mg/5 ml); 85 ml

Wskazania:
Bóle różnego pochodzenia (np. po zabiegach chirurgicznych, bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, ból towarzyszący
wyrzynaniu zębów), gorączka, odczyny poszczepienne.

Dawkowanie:
U niemowląt do 3. mż. o mc. <4 kg stosować w leczeniu objawowym gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu
łagodnym do umiarkowanego.
Dzieci. P.o., niezależnie od posiłków. Zwykle 10–15 mg/kg mc. lub w zależności od wieku: 0.–3. mż. (do 4 kg mc.) 60 mg, 4.–8. mż. (do 7
kg mc.) 96 mg, 9.–11. mż. (do 8 kg mc.) 120 mg, 1–2 lat (do 10,5 kg mc.) 156 mg, 2–3 lat (do 13 kg mc.) 192 mg, 4–5 lat (do 18,5 kg
mc.) 288 mg, 6–8 lat (do 24 kg mc.) 360 mg, 9–10 lat (do 32 kg mc.) 480 mg, 11–12 lat (do 45,6 kg mc.) 684 mg. Dawkę można
powtarzać do 4 ×/d, nie częściej niż co 4–6 h.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, WZW, choroba alkoholowa.
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Producent:

Hasco-Lek

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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