Pligttekst Panodil 665mg
Panodil (paracetamol), tabletter med modificeret udløsning 665 mg. Indikation: Svage
smerter. Dosering: Voksne (inkl. ældre) og børn på 12 år og derover (min. 40 kg): 2 tabletter 3
gange i døgnet med mindst 6 timers mellemrum. Højst 6 tabletter i døgnet (3990 mg). Den
maksimale døgndosis må ikke overskrides. Bør anvendes i laveste effektive dosis i kortest
mulig tid. Børn under 12 år: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Tabletterne skal synkes
hele og må ikke deles, tygges eller knuses. *Kontraindikationer: Svær leverinsufficiens,
overfølsomhed overfor paracetamol eller hjælpestofferne. *Interaktioner: Metoclopramid,
domperidon, colestyramin, lægemidler med enzyminducerende effekt (f.eks. fenytoin,
carbamazepin), probenecid, chloramphenicol, warfarin. *Forsigtighedsregler: Må ikke
anvendes samtidig med andre lægemidler, der også indeholder paracetamol, da det kan
føre til en overdosis, der kan kræve levertransplantation eller medføre død. Forsigtighed
skal udvises ved lever- og nyreinsufficiens. Tilfælde af nedsat leverfunktion/leversvigt ved
maksimale terapeutiske doser er rapporteret ved underskud af glutathion, hvorfor vedvarende
brug og maksimale doser frarådes hos disse patienter. Ved underskud af glutathion kan brug
af paracetamol øge risikoen for metabolisk acidose. Risiko for medicinoverforbrugshovedpine
og nyreskade ved længerevarende brug. *Graviditet og amning: Kan anvendes, men bør
anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulig tid og med lavest mulig doseringsfrekvens.
Bivirkninger: Sjældne: Forhøjet serum kreatinin, urticaria, forøget levertransaminase. Meget
sjældne: Trombocytopeni, agranulocytose, leukopeni, hæmolytisk anæmi, anafylaksi, StevensJohnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, bronkospasmer (analgetisk astma) hos
patienter sensitive over for aspirin og NSAIDs, nyreskade ved langtidsbehanding, angioødem,
allergisk dermatitis, hepatisk dysfunktion. Der har været rapporter om meget sjældne tilfælde
af alvorlige hudreaktioner. *Overdosering: Overdosis på > 6 g paracetamol eller mere som
enkeltdosis hos voksne eller > 125 mg/kg kropsvægt som enkeltdosis hos børn kan forårsage
leversvigt, der kan kræve levertransplantation eller medføre død. Ligeledes kan overdosis
af paracetamol pga. høje samlede dosisniveauer over en periode forårsage irreversibelt
leversvigt. Akut pankreatitis er observeret, ofte med hepatisk dysfunktion og levertoksicitet.
Lægemiddelformer: Panodil suppositorier, Panodil filmovertrukne tabletter, Panodil Hot,
Panodil Brus, Panodil Zapp og Panodil Junior suspension og suppositorier. Udlevering:
B. Tilskud: Generelt tilskud. Pakninger: 100 stk: Se dagsaktuel pris på medicinpriser.dk.
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S er indehaver af markedsføringstilladelsen.
Trademarks owned or licensed by GSK. ©2018 GSK or licensor.
Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettet hurtigst muligt til
Lægemiddelstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller GlaxoSmithKline (dk.info@gsk.com).
De med (*) markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortede i forhold til
Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres fra
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S via scanda.consumer-relations@gsk.com eller
telefon 80 25 16 27.
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