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Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls38515/2007

Příbalová informace - RP
Informace pro použití , čtěte pozorně!
PANADOL ULTRA RAPIDE
Šumivé tablety k vnitřnímu užití

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, 
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie
Výrobce: GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Irsko 
Složení:
Léčivé látky: Paracetamolum  500mg, Codeini dihydrogenophosphas hemihydricus 8mg, 
Coffeinum 30mg v jedné šumivé tabletě.
Pomocné látky: Sorbitol, sodná sůl sacharinu, hydrogenuhličitan sodný, natrium-lauryl-
sulfát, kyselina citronová, uhličitan sodný, povidon, dimetikon. V jedné šumivé tabletě je 
obsah sodíku 425mg. 
Indikační skupina: analgetikum, antipyretikum

Charakteristika: Panadol Ultra Rapide šumivé tablety obsahují kombinaci tří léčivých 
látek. Paracetamol působí  proti bolesti a snižuje horečku. Kofein zesiluje jeho účinek a 
kodein snižuje vnímání bolesti a reakci na ni. Přípravek tím přináší úlevu od silné bolesti 
a snižuje horečku.

Indikace: Panadol Ultra Rapide šumivé tablety užívají dospělí, mladiství a děti od 14 let při 
bolestech různého původu, např. bolesti revmatického původu, bolesti páteře a lumbago, 
bolesti hlavy včetně migrény, bolesti při menstruaci, bolesti provázející  poranění kostí 
a kloubů, bolesti zubů, neuralgie, bolesti při zánětu vedlejších dutin nosních, bolesti v krku 
nebo bolesti při chřipce a nachlazení, zvláště provázené suchým kašlem.

Kontraindikace: Panadol Ultra Rapide se nesmí užívat při přecitlivělosti na léčivé nebo 
pomocné látky, při onemocnění jater a žloutence, při alkoholismu, při těžkém onemocnění 
ledvin, při probíhajícím záchvatu průduškového astmatu, při dušnosti a srdečním selhávání 
doprovázejícím chronické plicní onemocnění, nesmí ho užívat pacienti s úrazem hlavy nebo 
zvýšeným nitrolebním  tlakem, pacienti po operaci  žlučových cest. 
Panadol Ultra Rapide nesmí užívat těhotné a kojící ženy a děti do 13 let. 
Kojící matky mohou kodeinové přípravky užívat pouze pod dohledem lékaře. Užíváním 
těchto přípravků by mohly poškodit své dítě.
Pouze ze zvláště závažných důvodů užívají přípravek starší pacienti, pacienti se zbytněním 
prostaty nebo onemocněním zažívacího ústrojí (zánět nebo zúžená průchodnost střev). 

Nežádoucí účinky: Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se objevit nevolnost, 
zvracení, bolest hlavy, závratě, zácpa, neklid nebo kožní vyrážky Při výskytu těchto 
nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s 
lékařem. Při dlouhodobém užívání je možný vznik závislosti.

Interakce: Účinky Panadolu Ultra Rapide a účinky jiných současně užívaných léků se 
mohou vzájemně ovlivňovat. Současné dlouhodobé užívání Panadolu Ultra Rapide 
a některých léků na spaní, léků proti epilepsii, některých antibiotik nebo současné pití 
alkoholu může způsobit poškození jater. Současné užívání léků, potravin nebo nápojů 
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obsahujících kofein (káva, čaj, cola) může způsobit nervozitu, nespavost nebo zrychlení 
srdeční činnosti. V případě těchto projevů přerušte užívání přípravku a poraďte se s lékařem. 
Lékař by měl být informován při předpisu léků o všech lécích, které současně užíváte (na 
lékařský předpis i bez něj).

Dávkování: Neurčí-li lékař  jinak, dospělí obvykle užívají  2 tablety rozpuštěné ve sklenici 
vody až 4 krát denně. Současné užití 2 tablet přípravku zvyšuje rychlost vstřebání a tím 
i rychlost účinku. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Maximální denní 
dávka je 8 tablet. Dětem od 14 let se podává 3 krát denně 1 rozpuštěná tableta  v časových 
odstupech nejméně 6 hodin. Maximální denní dávka je 3 tablety. Nepodávejte dětem do 13 
let věku.  
Nepřekračujte stanovené dávky. Délku léčby určí lékař.

Upozornění: Obsahuje paracetamol, neužívejte současně s jinými léky obsahujícími 
paracetamol. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku poškození funkce 
jater. Přípravek může ovlivnit pozornost a schopnost řídit motorová vozidla. Tuto činnost 
byste měl (a vykonávat jen se souhlasem lékaře. Během léčby tímto přípravkem nesmíte pít 
alkoholické nápoje. Při dlouhodobém užívání je možný vznik závislosti. Při předávkování 
nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.                                                                                                                                                          

Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Varování: Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na 
obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení: 12, 24, tablet

Datum poslední revize: 8.12.2010




