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Paracetamol 500 mg x 20 tabletek (Aflofarm)
Paracetamol to powszechnie stosowany środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Substancja
czynna stosowana jest w leczeniu krótkotrwałych bólów o niskim lub średnim natężeniu.
Paracetamol może być stosowany w przypadku bólu głowy, mięśni, stawów czy brzucha, a także
w przypadku bóli miesiączkowych i tych powiązanych z operacją, zabiegiem stomatologicznym
czy urazem. Składnik sprawdza się również dobrze w uśmierzaniu nerwobóli oraz w zbijaniu
gorączki.
Substancja czynna doskonale wchłania się do przewodu pokarmowego, co powoduje szybkie
poczucie ulgi. Jednocześnie, paracetamol nie oddziałuje na proces krzepnięcia krwi, co ma
znaczenie w terapii wszelkiego rodzaju urazów. Lek bezpieczny dla żołądka jest metabolizowany
w wątrobie i wydalany wraz z moczem.

Składniki
Jedna tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Wskazania i działanie
Paracetamol jest substancją, znajdującą zastosowanie w krótkotrwałym leczeniu bólu o małym i
średnim nasileniu. Składnik może być wykorzystywany celem niwelowania bólu głowy, mięśni,
zębów, a także bóli miesiączkowych, układu kostno-stawowego czy bólu po zabiegach
stomatologicznych i chirurgicznych. Z uwagi na właściwości zbijania gorączki, paracetamol może
również uzupełniać proces leczenia przeziębienia lub grypy.
Substancja czynna wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Cechy te są
powiązane z tym, że paracetamol hamuje syntezę prostaglandyn w centralnym układzie
nerwowym. To one oddziałują na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu, podwyższając
temperaturę ciała w czasie choroby. Paracetamol działa przeciwbólowo ze względu na
oddziaływania ośrodkowe oraz redukcji wrażliwości receptorów bólowych. Efekt zażycia
substancji czynnej powinien przynieść ulgę po 30-60 minut od zażycia.

Dawkowanie
Dawkowanie paracetamolu powinno odbywać się zgodnie z instrukcją załączoną w ulotce lub na
podstawie zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: stosować jednorazowo od 1 do 2 tabletek (500-1000
mg substancji czynnej). W razie potrzeby dawkę można zwiększyć po co najmniej 4 godzinach od
podania poprzedniej. Nie stosować częściej niż 4 razy na dobę. Zwyczajowo powinno się
stosować jedną tabletkę 4 razy na dobę. Nie należy przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.
Dzieci od 6. do 12. roku życia: stosować jednorazowo pół tabletki (250 substancji czynnej). W
razie potrzeby dawkę można zwiększyć po co najmniej 4 godzinach od podania poprzedniej. Nie
stosować więcej niż 4 tabletki na dobę.

Przeciwwskazania
Paracetamol nie powinien być stosowany u osób z nadwrażliwością lub alergią na substancję
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest
ciężka niewydolność nerek i wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, choroba alkoholowa, a także
wiek poniżej 6 lat. Chcąc stosować paracetamol w okresie ciąży i laktacji należy zasięgnąć porady
lekarza. Nie stosować paracetamolu u pacjentów z niedoborem G-6-PD oraz reduktazy
methemoglobiny.

Działania niepożądane
Występujące rzadko:
pokrzywka,
rumień,
wysypka,
nudności,
wymioty,
bóle brzucha,
zaburzenia trawienia.
Występujące bardzo rzadko:
obrzęk naczynioruchowy w obrębie twarzy lub jamy ustnej,
wstrząs anafilaktyczny,
zawroty głowy,
zaburzenia świadomości,
przyspieszona akcja serca,
ciężkie reakcje skórne,
ostre uszkodzenie wątroby,
plamica barwnikowa,
trombocytopenia (obniżenie liczby płytek krwi),
agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów).
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