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Fervex Junior saszetki 8 szt
 

Nasza cena: 21,60 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,28g+0,1g+0,01g

Opakowanie 8 sasz.

Postać gran.do sp.roztw.doust.

Producent UPSA SAS

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Pheniramini maleas

Opis produktu
 

Nazwa: Fervex Junior
Postać: gran.do sp.roztw.doust.
Dawka: 0,28g+0,1g+0,01g
Opakowanie: 8 sasz.
Skład: 

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

- Jaskra z wąskim kątem.

- Rozrost gruczołu krokowegoz towarzyszącą retencją moczu.

- Dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Interakcje: 

 DOTYCZĄCE FENIRAMINY 

 Niezalecane połączenia: 

 -alkohol nasila działanie uspokajające większości leków przeciwhistaminowych – antagonistów receptora H1. Zmiany w zdolności
skupienia uwagi mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy unikać przyjmowania napojów
alkoholowych lub leków zawierających alkohol. 

 Połączenia, które należy stosować ostrożnie: 

 -inne leki o działaniu uspokajającym: pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe), neuroleptyki, barbiturany,
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benzodiazepiny, leki przeciwlękowe inne niż benzodiazepiny (np. meprobamat), leki nasenne, leki przeciwdepresyjne o działaniu
uspokajającym (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina), leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H1 o
działaniu uspokajającym, leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, baklofen i talidomid. 

 Zwiększone hamowanie ośrodkowego układu nerwowego i związane z tym zmiany w zdolności skupienia uwagi mogą zaburzać
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

 -inne leki o działaniu atropinowym: leki przeciwdepresyjne o budowie podobnej do imipraminy, większość leków przeciwhistaminowych
blokujących receptor H1, antycholinergiczne leki przeciwparkinsonowskie, leki atropinopodobne o działaniu przeciwskurczowym,
dyzopiramid, neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny, klozapina. 

 Sumowanie się działań niepożądanych atropinopodobnych, takich, jak: zatrzymanie moczu, zaparcia i suchość w jamie ustnej. 

 DOTYCZĄCE PARACETAMOLU 

 -Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. 

 -Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne z grupy barbituranów i inne leki indukujące enzymy mikrosomalne stosowane
łącznie z paracetamolem zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby. 

 -Kofeina nasila działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe paracetamolu. 

 -Jednoczesne stosowanie dużych dawek paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększać ryzyko wystąpienia
zaburzeń czynności nerek 

 -Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. 

 -Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.  

 -Wpływ na wykonywane badania laboratoryjne: podawanie paracetamolu może mieć wpływ na wyniki badania poziomu kwasu
moczowego we krwi wykonywanego metodą obejmującą zastosowanie kwasu fosforo-wolframowego, jak również na badanie poziomu
glukozy metodą oksydazowo-peroksydazową.  

 DOTYCZĄCE WITAMINY C 

 Kwas askorbowy: 

 -może zmniejszać skuteczność warfaryny i stężenie flufenazyny w osoczu,  

 -zmniejsza pH moczu, co może mieć wpływ na wydalanie innych, równocześnie stosowanych leków. 

Dawkowanie: 

 Dawkowanie 

 Dzieci i młodzież 

 Dzieci od 6 do 10 lat: 1 saszetka 2 razy na dobę. 

 Dzieci od 10 do 12 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę. 

 Młodzież od 12 do 15 lat: 1 saszetka 4 razy na dobę.  

 Maksymalne zalecane dawki paracetamolu 

 Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg: maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 60 mg/kg mc./dobę, łącznie nie większa niż
3 g/dobę, podawana w dawkach podzielonych po 10-15 mg/kg mc. 

 Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg: maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4 g/dobę (patrz punkt 4.9). 
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 Częstość stosowania produktu 

 Pomiędzy podaniem kolejnych dawek zachować przynajmniej 4-godzinne odstępy. 

 Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek 

 W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min) przerwy pomiędzy podaniem kolejnych dawek powinny
wynosić przynajmniej 8 godzin. 

 Okres stosowania produktu 

 Nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem. 

 Sposób podawania 

 Produkt jest podawany doustnie.  

 Zawartość saszetki należy rozpuścić w dostatecznej ilości zimnej lub gorącej wody. 

Środki ostrożności: 

 Ostrzeżenia 

 Należy powtórnie rozważyć celowość leczenia w przypadku, gdy objawy utrzymują się po trzech dniach leczenia. 

 Ryzyko wystąpienia uzależnienia, głównie psychicznego, obserwowane jest zwłaszcza w przypadku stosowania dawek większych niż
zalecane oraz w przypadku długotrwałego leczenia. 

 Aby uniknąć ryzyka przedawkowania, należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.  

 Środki ostrożności dotyczące stosowania 

 Picie napojów alkoholowych lub przyjmowanie środków uspokajających (zwłaszcza barbituranów) nasila działanie uspokajające leków
przeciwhistaminowych, dlatego należy unikać jednoczesnego ich przyjmowania.  

 Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol. 

 Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD). 

 Ze względu na zawartość żółcieni pomarańczowej produkt może powodować reakcje alergiczne. 

Prowadzenie pojazdów: 

 Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia uczucia senności podczas przyjmowania leku, co może stanowić zagrożenie u osób
prowadzących pojazdy mechaniczne i obsługujących maszyny. 

Ciąża: 

 Z uwagina brak przeprowadzonych badań na zwierzętach i danych z badań klinicznych u ludzi ryzyko nie jest znane. Dla zachowania
ostrożności, należy unikać stosowania tego leku podczas ciąży i karmienia piersią. 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekawstronezdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

