
Który APAP wybrać na ból?

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 

z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

W S K A Z A N I A

W A Ż N E  I N F O R M A C J E

500 mg paracetamol

Na umiarkowany ból 
np. głowy, menstruacyjny 
i gorączkę 
np. po szczepieniu

Nie uzależnia. Nie zaburza koncentracji. 
Nie wpływa na zdolność prowadzenia 
pojazdów i obsługi maszyn.

M ożna stosować również  u  osób:
Z chorobami układu krążenia (choroba 
wieńcowa, nadciśnienie, po zawale, udarze 
niedokrwiennym, osoby z zaburzeniami 
rytmu serca, przyjmujący kardioprotekcyjne 
dawki kwasu acetylosalicylowego).
Z chorobami przewodu pokarmowego 
(np. wrzody żołądka, re�uks, choroby zapalne 
jelit) oraz na czczo.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią. Stosować 
najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie 
jak najkrótszy czas. Przed zastosowaniem 
skonsultować się z lekarzem.

W S K A Z A N I A

W A Ż N E  I N F O R M A C J E

500 mg paracetamol, 200 mg ibuprofen

Dla osób wymagajacych zastosowania 
silniejszego leku przeciwbólowego 
(gdy monoterapia paracetamolem 
i ibuprofenem nie przynosi 
oczekiwanego efektu).*

Paracetamol i ibuprofen w jednej tabletce.

działa nawet 8h.

Nie uzależnia.

Nie wykazano działań niepożądanych 
innych niż obserwowane w przypadku 
ibuprofenu lub paracetamolu 
stosowanych oddzielnie.

W S K A Z A N I A

W A Ż N E  I N F O R M A C J E

500 mg paracetamol, 25 mg difenhydramina

Nie uzależnia.

W czasie stosowania leku nie należy 
prowadzić pojazdów ani obsługiwać 
urządzeń mechanicznych.

M ożna stosować
również u  osób:
Z chorobami przewodu 
pokarmowego (np. wrzody żołądka, 
re�uks, choroby zapalne jelit) 
oraz na czczo.

W S K A Z A N I A

W A Ż N E  I N F O R M A C J E

500 mg paracetamol, 65 mg kofeina

Nie uzależnia. Nie zaburza koncentracji. 
Nie wpływa na zdolność prowadzenia 
pojazdów i obsługi maszyn.

Nie stosować u osób z zaburzeniami 
rytmu serca.

M ożna stosować również  u  osób:
Z chorobami układu krążenia (choroba 
wieńcowa, nadciśnienie, po zawale, 
udarze niedokrwiennym, przyjmujący 
kardioprotekcyjne dawki kwasu 
acetylosalicylowego).
Z chorobami przewodu pokarmowego 
(np. wrzody żołądka, re�uks, choroby 
zapalne jelit) oraz na czczo.

Na silny ból
np. pleców, głowy

Na uporczywy, intensywny 
ból i ból ze stanem 
zapalnym np. pleców, 
krzyża, reumatyczny, 
zapalenie stawów

Na ból powodujący 
trudności w zasypianiu 
np. głowy, zęba, pleców, 
menstruacyjny
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1-2 tabletki
3-4 razy na dobę
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* Na ból wymagający silniejszego działania przeciwbólowego niż ibuprofen lub paracetamol stosowane oddzielnie (pkt. 4.1 CHPL Apap Intense)

APAP. Paracetamolum 500 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania. Bóle o różnej etiologii: głowy (w tym napięciowe bóle głowy), menstruacyjne, zębów, mięśni, 

kostno-stawowe, gardła, nerwobóle oraz gorączka, np. w przeziębieniu i grypie. APAP jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania. 

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej 

i reduktazy methemoglobinowej. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

APAP Extra. Paracetamolum 500 mg, Co�einum 65 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Bóle o różnej etiologii. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje 

czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, choroba alkoholowa, ciężka 

niewydolność wątroby lub nerek, zaburzenia rytmu serca, stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, I trymestr ciąży i karmienie piersią. Nie należy 

stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

APAP intense, ibuprofen 200 mg i paracetamol 500 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: produkt leczniczy stosowany jest w doraźnym leczeniu łagodnego

lub umiarkowanego bólu związanego z migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych i mięśniowych, bólu związanego

z łagodnymi postaciami zapalenia stawów, przeziębieniem oraz grypą, bólu gardła lub gorączki. Produkt leczniczy jest szczególnie odpowiedni do leczenia bólu wymagającego 

silniejszego działania przeciwbólowego niż ibuprofen lub paracetamol stosowane oddzielnie. Produkt leczniczy APAP intense przeznaczony jest dla dorosłych w wieku od 18 lat. 

Przeciwwskazania: u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z reakcjami nadwrażliwości

w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych 

niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); u pacjentów z czynną lub występującą w wywiadzie nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,

i (lub) krwotokiem z żołądka lub dwunastnicy (co najmniej dwa osobne przypadki stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); u pacjentów z owrzodzeniem, perforacją

lub krwawieniem z przewodu pokarmowego, czynnym lub w wywiadzie, łącznie z przypadkami związanymi z przyjęciem leków z grupy NLPZ; u pacjentów z zaburzeniami

krzepnięcia; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); w przypadku równoczesnego

stosowania z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (COX-2) oraz kwasem acetylosalicylowym w dawkach większych niż 75 mg

na dobę – zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; w przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych zawierających paracetamol – 

zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych; w ostatnim trymestrze ciąży w związku z ryzykiem przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego płodu

i wystąpienia nadciśnienia płucnego. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

APAP Noc. Paracetamolum 500 mg, Diphenhydramini hydrochloridum 25 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie bólu w tym: bólu głowy, bóle 

kostno-stawowe, bóle mięśni, bóle zębów, bóle menstruacyjne, nerwobóle, bóle związane z przeziębieniem i grypą, powodującego trudności w zasypianiu. Przeciwwskazania: 

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.  Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Stosowanie 

inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Jaskra. Rozrost gruczołu krokowego, Por�ria. Astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia. Nie należy stosować u dzieci

w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.


