NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno,
da vam bo kar najbolje koristilo.
Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo, se posvetujte z zdravnikom.
Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek,
ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.
Navodilo vsebuje: 1. Kaj so Paracetamol svečke 500 mg in za kaj jih uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Paracetamol svečke 500 mg
3. Kako uporabljati Paracetamol svečke 500 mg
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje Paracetamol svečk 500 mg
6. Dodatne informacije
1. Kaj so Paracetamol sveÈKe 500 mg in za Kaj jih uPorabljamo

Paracetamol svečke 500 mg uporabljajte za zniževanje zvišane telesne temperature
pri vročinskih stanjih ter za lajšanje blagih do zmernih bolečin, kot so bolečine pri gripi
in prehladnih obolenjih, glavobol, zobobol, bolečine med menstruacijo ter bolečine po
poškodbah, zdravniških in zobozdravniških posegih. Zdravilo lahko uporabite tudi pri migreni.
Svečke vsebujejo paracetamol, ki znižuje zvišano telesno temperaturo ter lajša blage do
zmerne bolečine.
2. Kaj morate vedeti, Preden boste uPorabili Paracetamol sveÈKe 500 mg

Ne uporabljajte Paracetamol svečk 500 mg
Ne uporabljajte Paracetamol svečk 500 mg, če ste preobčutljivi za katerokoli sestavino zdravila.
Zdravila naj ne jemljejo osebe s hudo jetrno ali ledvično odpovedjo ter prirojenim
pomanjkanjem glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze (redka dedna bolezen rdečih krvničk).

Pri uporabi Paracetamol svečk 500 mg bodite posebno pozorni
Če se vam stanje ne izboljša ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom.
Paracetamol svečke 500 mg lahko uporabljate največ 3 dni za zniževanje zvišane telesne
temperature in največ 6 dni za lajšanje bolečin.
Posebna previdnost oziroma nadzor zdravila je potreben ob uporabila zdravila pri osebah z blago
do zmerno jetrno ali ledvično okvaro, telesno oslabelih, kronično podhranjenih, dehidriranih
osebah ter osebah, ki so odvisne od alkohola. Zdravilo znižuje zvišano telesno temperaturo,
kar lahko prikrije okužbo. Ob dolgotrajnejši uporabi zdravila lahko nastopijo motnje v delovanju
ledvic in jeter.
Ni za uživanje!

Jemanje drugih zdravil
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo,
tudi če ste ga dobili brez recepta.
Zdravila ne smete uporabljati sočasno z drugimi zdravili, ki vsebujejo paracetamol.
Paracetamol lahko vsebujejo tudi zdravila v drugih farmacevtskih oblikah, na primer sirupi,
tablete, peroralne suspenzije, zrnca za peroralno raztopino ...
Ob sočasni uporabi Paracetamol 500 mg svečk in drugih zdravil lahko pride do medsebojnega
učinkovanja z naslednjimi zdravili oziroma zdravilnimi učinkovinami, predvsem tistimi, ki
spodbujajo jetrne encime: zdravila proti strjevanju krvi (varfarin), zdravila za zdravljenje epilepsije
(karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, primidon, lamotrigin), protivirusna zdravila (interferon
alfa, zidovudin), rifampicin, izoniazid in druga zdravila za zdravljenje tuberkuloze, kloramfenikol,
salicilamid, flukloksacilin, domperidon, metoklopramid, holestiramin, probenecid.
Paracetamol lahko vpliva na nekatere izide laboratorijskih preiskav.

Uporaba Paracetamol svečk 500 mg skupaj s hrano in pijačo
V času uporabe Paracetamol svečk 500 mg ne pijte alkoholnih pijač.

Nosečnost in dojenje
Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.
Paracetamol svečk 500 mg ne uporabljajte med nosečnostjo in dojenjem, razen če vam je
tako svetoval zdravnik.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Ni znano, da bi Paracetamol svečke 500 mg vplivale na sposobnost upravljanja vozil in strojev.
3. KaKo uPorabljati Paracetamol sveÈKe 500 mg

Pri uporabi zdravila natančno upoštevajte navodila za uporabo. Če ste negotovi, se posvetujte
s farmacevtom.
Otrokom, starim od 6 do 9 let (22 do 30 kg), dajte 1 svečko do trikrat dnevno, otrokom, starim od
9 do 12 let (30 do 40 kg), pa 1 svečko do štirikrat dnevno. Običajni odmerek za otroke, starejše
od 12 let, in odrasle sta 1 do 2 svečki do štirikrat dnevno; največji dnevni odmerek je 8 svečk.
Časovni presledek med dvema odmerkoma naj bo najmanj 4 ure. Predpisanega odmerjanja ne
smete prekoračiti. Svečko uporabite tako, da pretrgate dvojni trak po zarezi, izluščite svečko in
jo vstavite s konico naprej čim globlje v danko. o z a uPorabo
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Ne uporabljajte zdravila dlje kot 3 zaporedne dni brez posveta z zdravnikom.
Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s
farmacevtom.

Če ste uporabili večji odmerek Paracetamol svečk 500 mg, kot bi smeli
Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali
farmacevtom, tudi če se počutite dobro, saj se znaki prevelikega odmerjanja lahko pokažejo
šele čez nekaj dni. V prvih 24 urah se običajno pojavita slabost in bruhanje, lahko tudi
zaspanost in potenje. Trebušna bolečina, ki je lahko prvi znak okvare jeter, se pojavi 24 do
48 ur po uporabi zdravila, lahko pa šele 4 do 6 dni po uporabi zdravila. Tretji dan se lahko
pojavijo znaki, kot so izguba apetita, vedno večja zmedenost, zlatenica (porumenitev kože
in oči) in krvavitev iz prebavil. V primeru prevelikega odmerjenja paracetamola so opazili
tudi srčno-mišične nepravilnosti in vnetje trebušne slinavke. Predvsem pri bolnikih z obolenji
jeter ali ledvic lahko jemanje prevelikih odmerkov zdravila povzroči hudo okvaro jeter in v
nekaterih primerih hudo okvaro ledvic. Tveganje za okvaro jeter je večje tudi pri starejših
osebah, otrocih, podhranjenih bolnikih, osebah, ki so odvisne od alkohola, ter pri sočasnem
jemanju zdravil, ki spodbujajo jetrne encime.

Če ste pozabili uporabiti Paracetamol svečke 500 mg
Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnjega.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4. Moni neeleni uÈinKi

Kot vsa zdravila imajo lahko tudi Paracetamol svečke 500 mg neželene učinke, ki pa se ne
pojavijo pri vseh bolnikih.
V zelo redkih primerih lahko pride do takojšnje preobčutljivostne reakcije, ki je lahko smrtno
nevarna in zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Kaže se kot otekanje rok, nog, gležnjev,
obraza, ustnic, ust ali žrela, kar lahko povzroči težave pri požiranju ali dihanju, astmatični
napad, koprivnico, omedlevico, potenje, padec krvnega tlaka, ki se stopnjuje do šoka.
Takojšnja zdravniška pomoč je potrebna v primeru naslednjih neželenih učinkov, ki se pojavijo
redko: preobčutljivostne kožne reakcije (srbečica, kožni izpuščaji, rdečina, koprivnica),
zlatenica, slabost in bruhanje.
Takoj obvestite svojega zdravnika tudi ob pojavu bolečin v trebuhu, pogostega odvajanja večjih
količin urina ali nenadnega zmanjšanja količine urina, krvi v urinu ali temno obarvanega urina,
nenavadne utrujenosti ali splošne šibkosti.
Redko se pojavita lokalno draženje črevesne sluznice in povečana aktivnost jetrnih encimov.
Zelo redko lahko pride tudi do sprememb krvne slike, na primer zmanjšanja števila krvnih
ploščic, belih ali rdečih krvničk.
Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni
omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.
5. shranjevanje Paracetamol sveÈK 500 mg

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Paracetamol svečk 500 mg ne smete uporabljati po izteku roka uporabnosti, ki je naveden
na ovojnini oznake »Uporabno do:«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan
navedenega meseca.
Zdravila, ki jih ne potrebujete, zbirajte ločeno od ostalih odpadkov. O načinu odstranjevanja
zdravil se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.
6. dodatne informacije

Kaj vsebujejo Paracetamol svečke 500 mg
Zdravilna učinkovina:
1 svečka vsebuje 500 mg paracetamola (Paracetamolum).
Pomožna snov: trda mast.

Izgled Paracetamol svečk 500 mg in vsebina pakiranja
Paracetamol svečke 500 mg so trdne svečke, koničaste oblike, bele barve, svetleče površine.
Pakiranje je škatla z 10 svečkami (2 x 5 svečk v dvojnem traku), s priloženim navodilom za
uporabo.

Način izdaje Paracetamol svečk 500 mg
Izdaja zdravila je na recept in brez recepta v lekarnah.
Paracetamol svečke 500 mg so galenski izdelek.

Proizvajalec
Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj
enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj
telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo odobreno 5.7.2017.

