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II Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára 
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Olvassa el figyelmesen az alábbi beteg tájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz. 

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. MindemelleN az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer 
körültekintő alkalmazása. 

- Tartsa meg a betegtájékoztatól, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet! 
- További információkért, vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez! 
- Sürgősen forduljon orvosához, ha a tünetek 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak! 
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik. vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, 

kérjük értesítse gyermekorvosát vagy gyógyszerészét! 

A betegtájékoztató tartalma: 
l. Milyen típusú gyógyszer a Panadol Baby belsőleges szuszpenzió és milyen betegségek esetén alkalmazható? 
2. Tudnivalók a Panadol Baby belsőleges szuszpenzió alkalmazása előtt 
3. Hogyan kell alkalmazni a Panadol Baby belsőleges szuszpenziót? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Hogyan kell a Panadol Baby belsőleges szuszpenziót tárolni? 
6. További információk 

1. Milyen típusú gyógyszer a Panadol Baby belsőleges szuszpenzió és milyen betegségek esetén alkalmazható? 

- A Panadol Baby belsőleg es szuszpenzió paracetamol hatóanyagú fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer, amely 3 hónapos kortól 12 
éves korig , gyermekek fájdalom- és lázcsillapítására alkalmas. 
- A Panadol Baby belsőleges szuszpenzió lázcsillapítóként 

- hatékonyan csökkenti a megfázás és influenza 
- a gyermekkori fertőzések - mint pl. bárányhimlő , kanyaró , mumpsz 

által előidézett lázat. 
- Orvosi javaslat esetén a Panadol Baby belsőleges szuszpenzió a gyermekkori védőoltások előidézte láz csillapítására is használható. 
- Fájdalomcsillapitó hatása révén javasolt a fogzási fájdalom, a fogfájás és torokfájás enyhítésére. 
A Panadol Baby belsőleges szuszpenzió kiméletes agyomorhoz . 

2. Tudnivalók a Panadol Baby belsőleges szuszpenzió alkalmazása előtt: 

Ne adjon gyermekének Panadol Baby belsőleges szuszpenzlót: 
- ha gyermeke allergiás (túlérzékeny) paracetamolra vagy a készrtmény egyéb összetevőjére (Lásd 6.pont: További információk) . 
- ha gyermeke egy bizonyos enzimrendellenességben szenved (a glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz enzim hiánya esetén) . 
- ha gyermeke súlyos vese- vagy májbetegségben szenved . 
Nem alkalmazható más paracetamol tartalmú készítménnyel együtt. Gondosan ellenőrizze az egyidejűleg alkalmazott 
készítmény dobozán vagy betegtájékoztatójában a hatóanyaga!. 

A Panadol Baby belsőleges szuszpenzió fokozott elővigyázatossággal alkalmazható: 
- koraszülött illetve 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőknek csak orvosi javasiatra adható . 
- ha a gyermek vese- vagy májműködési zavarban szenved. 
- ha egyéb gyógyszereket is szed. 
Orvosi felügyelet nélkül 3 napnál tovább nem alkalmazható. 

Ezekben az esetekben mindenképpen kérje ki gyermekorvosa tanácsát! 

A kezelés Ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek 
Feltétlenül tájékoztassa gyermekorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről , beleértve 
a vény nélkül kapható készítményeket is. 
Beszéljen orvosával , ha gyermeke az alábbi gyógyszerek valamelyikét szedi : 
- hányinger-o hányáscsi llapitó metoklopramidot vagy domperidont, 
- koleszterin csökkentő kolesztiramint , 
- véralvadásgátló warfarint vagy kumarinoka!. 

Fontos információk a Panadol Baby belsőleges szuszpenzió egyes összetevőiről: 
- Azorubin (E (22) festékanyagot tartalmaz. amely allergiás reakciókat okozhat. 
- 5 ml szuszpenzió 3,5 g maltit szirupot és 105 mg szorbitot (E420) illetve 666,5 mg kristályosodó szorbit szirupot tartalmaz. ezért 

amennyiben kezelőorvos a korábban már figyelmeztette. hogy gyermeke bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát. mielőtt 
gyermekének adná ezt a gyógyszert. 

- Nátrium-metil- . etil- és propil-parahidroxibenzoátot (E219 . E215. E2(7) tartalmaz, amelyek esetleg későbbiekben jelentkező 
allergiás reakciókat okozhatnak. 

- A Panadol Baby nem tartalmaz sem cukrot (szacharózt). sem alkoholt. 

3. Hogyan kell alkalmazni a Panadol Baby belsőleges szuszpenziót? 

A Panadol Baby-t mindig az előírtaknak vagy az orvos által elmondottaknak megfe l e lően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az 
adagolást illetően , kérdezze meg a gyermekorvost vagy a gyógyszerész!. A kész ítmény kellemes eper ízü, beadását amellékelt 
adagoló fecskendő megkönnyíti . Az adagoló fecskendő a dobozban van elhelyezve. 8N557BOO 
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Hogyan kell adagolni a gyógyszert? 
Használat előtt rázza fel a gyógyszeres üveget! 
Az oltás utáni tünetek enyhítésére: 3 hónapos gyermekeknek az egyszeri adag 2,5 ml. Amennyiben a lázas állapot a második 

_ adag Panadol Baby belsőleges szuszpenzió után sem csökken, orvoshoz kell fordulni. 

-
Ha az orvos másképpen nem rendeli , fájdalom- és lázcsilllapításra a szokásos adagja: 

Jellemző testtömeg Kor Egyszeri adag (ml) 

6-8 kg 3-6 hónap 3,5-4 
8-10 kg 6-12 hónap 4,5-5 
10-13 kg 1-2 év 6-6 .5 
13-15 kg 2-3 év 7-8 
15-21 kg 3-6 év 9-10 
21 -29 kg 6-9 év 13-14 
29-42 kg 9-12 év 18-19 

A fenti táblázat alapján a gyermek testtömegének megfelelő adagot alkalmazza. Amennyiben nem biztos a gyermek tömegében, 
alkalmazza a gyermek életkorának megfelelő adagot. Az egyszeri adag szükség szerint 4-6 óránként ismételhető, de 4 óránál 
gyakrabban nem szabad alkalmazni. 24 órán belül 4 adagná/ többet adnI tilos! 
A Panadol Baby belsőleg es szuszpenzió orvosi tanács nélkül 3 napnál hosszabb ideig nem adható! Ha a betegség tünetei 
továbbra is fennállnak, keresse fel a gyermek orvosát! 

3 hónaposnál fiata/abb csecsemő a gyógyszert csak orvosi utasítás esetén kaphatja. Ha az Ön gyermeke koraszülöttként 
született, és különösen ha 3 hónaposnál fiatalabb , feltétlenül kérje ki a gyermekorvos tanácsát, mielőtt a Panadol Baby belsőleges 
szuszpenziót alkalmazná. 

Mit kell tenni, ha a gyermek az előírtnál több Panado/ B,aby belsőlepes sz.uszpenziót k!'pott? 
Ne adjon be többet az előirt adagnál! A PARACETAMOL TULADAGOLASA MAJKAROSODAST OKOZHAT. 
HA ARRA GYANAKSZIK, HOGY GYERMEKE AZ ELŐíRT ADAGNÁL TÖBBET VETT BE, FORDULJON AZONNAL ORVOSHOZ, MÉG 
AKKOR IS, HA A KIS BETEG LÁTHATÓAN NEM ÉRZI ROSSZUL MAGÁT. A TÚLADAGOLÁS JELEI LEHETNEK: ÉTVÁGYTALANSÁG, 
HÁNYINGER, HÁNYÁS, IZZADÁS, ÁLTALÁNOS GYENGESÉG, ROSSZ KÖZÉRZET. HA TOVÁBBI KÉRDÉSE VAN A KÉszíTMÉNY 
ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT VAGY GYÓGYSZERÉSZÉT. 

4. Lehetséges mellékhatások: 

Mint minden gyógyszer, így a Panadol Baby belsőleges szuszpenzió is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél 
jelentkeznek. Ritkán allergiás bőrreakciók (bőrpír, csalánkiütés) előfordulhatnak , esetleg hőemelkedés, nyálkahártya-gyulladás 
kíséretében. Allergiás reakció felléptekor a kezelést azonnal abba kell hagyni. Nagyon ritkán vérkép elváltozásban megnyilvánuló 
allergiás reakció alakulhat ki (fehérvérsejtszám csökkenés, vérlemezkeszám csökkenés). Rendkívül ritkán előfordulhat az egész 
szervezetet érintő túlérzékenységi reakció - asztma, szénanátha, orrnyálkahártya-duzzanat. 
Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük 
hagyja abba a Panadol Baby alkalmazását és értesítse orvosát vagy gyógyszerészét. 

5. Hogyan kell a Panadol Baby belsőleges szuszpenzió t tárolni? 

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
Legfeljebb 25 OC-on, a fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó. Nem fagyasztható . 
Felbontás után 6 hónapig használható fel, legfeljebb 25 OC-on, fénytől és fagyástól védve. 
Felbontáskor kérjük írja rá a dobozra vagy az üveg címkéjére a felbontás dátumát! 
A dobo zon feltüntetett lejárati idő után oe alkalmazza a Panadol Baby belsőleges szuszpenziót. A lejárati idő a megadott hónap 
utolsó napjára vonatkozik . 
A gyógyszereket nem szabad szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, 
hogy szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét. 

6. További információk: 

Mit tartalmaz a Panadol Baby belső/eges szuszpenzió? 
A készítmény hatóanyaga: 120 mg paracetamol 5 ml belsőleges szuszpenzióban. 
Egyéb összetevők : almasav, azorubin (karmazsin E122), xantán gumi, maltit szirup, eperaroma Ll 0055, nipasept nátrium 
(nátrium-metil-parahidroxibenzoát (E219). nátrium-etil -parahidroxibenzoát (E215) , nátrium-propil-parahidroxibenzoát (E217)), 
szorbit (E420). kristályosodó szorbit-szirup (E420), vízmentes citromsav, tisztitott víz. 

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás? 
Homogén szuszpenzió műanyag (LDPE) betéttel ellátott, fehér színű , garanciazáras biztonsági polipropilén kupakkallezárt, barna 
színű üvegbe töltve . Az üveg - kék színű műanyag adagoló fecskendővel ellátva - dobozban. 

A forga/omba hozata/i engedély jogosult ja és a gyártó: 
A forgalomba hozatali engedély jogosult ja: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

GlaxoSmithKline Export Ltd. " 
Brentford, TW8 9GS, • 
Egyesült Királyság GlaxoSmithKline 

Gyártó: Farmaciair, 440 avenue du général de Gaulle, Hérouville-Saint-Clair, Franciaország 

A készítmény hez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosuttjának helyi képvisetetéhez : 
GlaxoSmithKline Kft. Consumer Healthcare 11 24 Budapest, Csörsz u. 43. Tel. : 06- 1-22-55-800 Fax : 06-1 -22-55-802 
OGYI-T-1711 /13 
A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2009. 05. 25. 
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