
®PanaPain  Tablet 

قـرص پاناپِـین ®

استامینوفن 300 /کافئین 15/کدئین فسفات 15

Acetaminophen 300/Caffeine 15/ Codeine 15

این دارو براي درمان بیماري فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداري کنید. 
راهنمائی هاي عمومی:

 قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :
حساسیت نسبت به استامینوفن ، کدئین ، کافئین و سایر داروهاي مشابه.

مصرف همزمان سایر داروهاي حاوي استامینوفن ، کدئین ، کافئین و سایر دارو هاي مشابه.
در صورت ابتال به بیماریهایی مانند بیماریهاي کلیوي ، کبدي ، هپاتیت ویروسی ، الکلسیم ، آسم.

در صورت بارداري و شیردهی.  
در هنگام مصرف دارو به موارد زیر توجه نمائید : 

اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، بالفاصله پس از یادآوري آن را میل نمایید ولی اگر تقریبا زمان نوبت بعدي فرا رسیده باشد، نوبت بعدي را طبق 
معمول میل نموده و مقدار آن را دو برابر نکنید. 

دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف ننمایید و بدون تجویز پزشک دوز مصرفی را بیشتر ننمایید.
 شرایط نگهداري صحیح دارو را رعایت کنید. 

مقدار و نحوه مصرف: 
مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است.

· بزرگساالن : هر  6 - 4 ساعت یک عدد قرص.
· مصرف روزانه استامینوفن نباید از 4000 میلی گرم  تجاوز نماید.

· در اطفال زیر 12 سال توصیه نمی شود.
مصرف در دوران بارداري و شیردهی : 

مصرف این دارو در دوران بارداري و شیردهی به تشخیص پزشک متخصص مجاز می باشد. لذا در دوران شیردهی و یا احتمال بارداري پزشک خود را در جریان قرار دهید.
عوارض جانبی : 

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز هر 
عارضه اي با پزشک خود مشورت نمایید. عوارض معمول این دارو عبارتند از :

    مشکالت کلیوي ، درماتیت حساسیتی ، مسمومیت کبدي ،آگرانولوسیتوز و ترومبوسیتوپنی ، تهوع ، استفراغ ، یبوست ، احساس سبکی سر ، سرگیجه ، خواب آلودگی
احتیاطات: 

در صورت بروز گیجی، خواب آلودگی و سبکی سر احتیاط نمایید. 
به هنگام بلند شدن ناگهانی احتیاط نمایید و در صورت احساس تهوع، استفراغ و گیجی دراز بکشید. از مصرف نوشیدنی هاي الکلی خودداري نمایید. قبل از انجام هر گونه 

اعمال جراحی (شامل جراحی هاي دندان) یا درمان اورژانسی پزشک را از مصرف دارو مطلع سازید. 
هشدارها: 

·  در افراد آسماتیک و حساس با احتیاط مصرف شود.
·  از مصرف همزمان سایر داروهاي ضدالتهاب استروئیدي و سالیسیالت ها بیش از چند روز خودداري نمایید مگر با تجویز پزشک معالج .

·  میزان مصرف کافئین از طریق سایر داروها ، غذا و نوشیدنی ها را محدود نمایید زیرا مصرف بیش از اندازه کافئین منجر به بیقراري ، تحریک پذیري ، بی خوابی و 
افزایش ضربان قلب خواهد شد.

·  از مصرف همزمان با دیگر داروهاي موثر بر روي سیستم عصبی بدون تجویز پزشک خودداري نمایید.
·  در صورت مصرف بیش از حد محاز دارو حتی اگر هیچ عالئمی وجود نداشته باشد بالفاصله به مراکز مسمومیت مراجعه نمایید.

·  مصرف همزمان با سایر دارو هاي حاوي استامینوفن ممکن است منجر به آسیب کبدي شود.
شرایط نگهداري :

دارو را در دماي کمتر از 30 درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداري نمائید. 
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداري نمائید. 

بسته بندي: 
این دارو به صورت قرص هاي حاوي 300 میلی گرم ماده موثره استامینوفن و15 میلی گرم ماده موثره کافئین و 15 میلی گرم ماده موثره کدئین فسفات با نام تجاري 

پاناپِین  توسط شرکت داروسازي فاتک شیمی پارس تولید می شود. ®
هر ده قرص در یک بلیستر و هر 3 بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرد. 


