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Σο παρόν ϋντυπο παρϋχει πληροφορύεσ για τουσ γονεύσ ςχετικϊ με την χορόγηςη παρακεταμόλησ που
ςυνταγογραφεύται για την αντιμετώπιςη όπιου και μϋτριου πόνου.

Η εμπορική ονομαςία  τησ Παρακεταμόλησ  είναι : 

•Panadol®, Disprol®, Calpol®, Medinol®, Paldesic®, Alvedon®, Perfalgan®

•Γιατί είναι ςημαντικό  αυτό το φάρμακο;

•Η παρακεταμόλη θα βοηθόςει το παιδύ ςασ  να νιώςει λιγότερο πόνο.

Η παρακεταμόλη είναι διαθέςιμη ςε:

•Σαμπλέτα: 500 mg

•Αναβράζουςα ταμπλέτα:  120mg, 500 mg

•ιρόπι: 120 mg ό 250 mg ςε 5 ml, ςιρόπι χωρύσ ζϊχαρη διατύθεται

•Yπόθετο

Πότε πρέπει να χορηγήςω παρακεταμόλη;
• Χορηγόςτε την ςυνταγογραφούμενη δόςη παρακεταμόλησ κϊθε ϋξι ώρεσ. Η χορόγηςη τησ

ςωςτόσ δόςησ ςυμβϊλλει ςτην αςφαλό αντιμετώπιςη του πόνου χωρύσ τον κύνδυνο τησ
υπερδοςολογύασ.

• Αν το παιδύ ςασ πονϊει περιοδικϊ, επαναλαμβϊνετε τη χορόγηςό τησ 4 ώρεσ μετϊ την πρώτη
δόςη.

• Δεν πρϋπει να δώςετε ςτο παιδύ ςασ περιςςότερεσ από 4 δόςεισ παρακεταμόλησ το 24 ώρο. Σο
χρονικό διϊςτημα μεταξύ των δόςεων να εύναι πϊνω από 6 ώρεσ.

• Καταγρϊψτε την ώρα που δύνετε κϊθε δόςη για να ςασ βοηθόςει ςτη ςωςτό χορόγηςη.

Πότε αρχίζει το φάρμακο να δρα;

Σο παιδύ ςασ θα νιώθει λιγότερο πόνο περύπου 30 λεπτϊ μετϊ τη λόψη τησ παρακεταμόλησ εύτε ςε
ταμπλϋτεσ, εύτε ςε χϊπι, ενώ για το υπόθετο ύςωσ και ςε μια ώρα.

Πόςη παρακεταμόλη πρέπει να χορηγήςω;

Ο παιδύατροσ ςασ θα καθορύςει την ποςότητα τησ παρακεταμόλησ (τη δόςη) που εύναι η ςωςτό για το
παιδύ ςασ.

Είναι ςημαντικό να ακολουθείτε τισ οδηγίεσ του παιδιάτρου για την ποςότητα που θα
χορηγήςετε.



Σρόποσ χορήγηςησ τησ Παρακεταμόλησ ανάλογα με την μορφή τησ

Η  ταμπλέτα θα πρέπει να καταπίνεται με ένα ποτήρι νερό, γάλα ή χυμό. Σο παιδί 
δεν πρέπει να μαςήςει την ταμπλέτα.

Αναβρϊζουςα ταμπλϋτα:  Διαλύςτε τη ταμπλϋτα ςε ϋνα ποτόρι νερό. Σο παιδύ πρϋπει να 
το πιει αμϋςωσ. Βεβαιωθεύτε  ότι όπιε  όλη την ποςότητα.

Τπόθετο:

Πλύνετε τα χϋρια ςασ με ςαπούνι και ζεςτό νερό.

Ξετυλύξτε το υπόθετο.

Σο παιδύ ςασ θα πρϋπει να εύναι ξαπλωμϋνο ςτο πλϊι.

Κρατόςτε τον ϋνα γλουτό ςταθερϊ προσ τη μύα μεριϊ ϋτςι ώςτε να εύναι εμφανόσ ο
πρωκτόσ.

Κρατόςτε το υπόθετο με την επύπεδη επιφϊνειϊ του.

Χρηςιμοποιεύςτε ϋνα δϊχτυλο να ςπρώξετε το υπόθετο με προςοχό  εντόσ του
πρωκτού. Πρϋπει να ειςχωρόςει περύπου 2 εκατοςτϊ.

Σο παιδύ ςασ πρϋπει να μεύνει ξαπλωμϋνο για περύπου 15 λεπτϊ προκειμϋνου να μην
εξϋλθει το υπόθετο. 

Πλύνετε τα χϋρια ςασ ξανϊ με ςαπούνι και ζεςτό νερό. 

Αν το παιδύ ςασ πϊει ςτην τουαλϋτα  για κϋνωςη εντόσ 30 λεπτών μετϊ την εύςοδο του
υπόθετου, θα χρειαςτεύ να επαναλϊβετε την  ειςαγωγό του.



Τπάρχουν πιθανέσ 
ανεπιθύμητεσ 

ενέργειεσ;

Η παρακεταμόλη ςπϊνια προκαλεύ ανεπιθύμητεσ ενϋργειεσ
όταν χορηγεύται ςτισ ςωςτϋσ δόςεισ.

Λόψη μεγϊλησ ποςότητασ παρακεταμόλησ μπορεύ να
προκαλϋςει διαταραχϋσ ςτο όπαρ.

Εύναι ςημαντικό να ακολουθούνται οι οδηγύεσ του παιδιϊτρου
ςασ που αφορούν τη δοςολογύα του φαρμϊκου.

Μπορούν 
παρόμοια 
φάρμακα να 
χορηγηθούν 
παράλληλα με τη 
παρακεταμόλη;

Φϊρμακα για το κρύωμα ό τον πόνο περιλαμβϊνουν
παρακεταμόλη (η πληροφορύα αυτό δύνεται πϊνω ςτο
πακϋτο).

Μην χορηγεύτε ςτο παιδύ ςασ αυτϊ τα φϊρμακα ςυγχρόνωσ
με την παρακεταμόλη, καθώσ υπϊρχει κύνδυνοσ
υπερδοςολογύασ.

Ρωτόςτε το παιδύατρό ςασ ό το φαρμακοποιό ςασ αν μπορεύ
να λϊβει ϊλλα φϊρμακα ταυτόχρονα.

Τπάρχει κάτι 
άλλο που πρέπει 

να γνωρίζω γι’ 
αυτό το 

φάρμακό;

Αν η παρακεταμόλη φαύνεται να μη βοηθϊ ςτην
αντιμετώπιςη του πόνου, επικοινωνόςτε με τον παιδύατρο του παιδιού
ςασ.
Καταγρϊψτε τισ φορϋσ που χορηγόςατε παρακεταμόλη, για να
αποφύγετε την υπερδοςολογύα.
Ελϋγξτε την ημερομηνύα λόξησ τησ ςυςκευαςύασ.
Πού θα πρέπει να φυλάξω το φάρμακο;
Κρατόςτε το φϊρμακο ςτο ντουλϊπι. Δεν χρειϊζεται να τοποθετεύται
ςτο ψυγεύο.
Βεβαιωθεύτε ότι τα παιδιϊ δεν ϋχουν πρόςβαςη ςτο φϊρμακο.
Κρατόςτε το φϊρμακα εντόσ τησ ςυςκευαςύασ.
ημαντικό: Η παρακεταμόλη πρϋπει να χορηγεύται μετϊ από
επικοινωνύα με τον παιδύατρο του παιδιού ςασ.
ε περύπτωςη υπερδοςολογύασ επικοινωνόςτε ϊμεςα με τον παιδύατρο
ό μεταφϋρετε το παιδύ ςτο νοςοκομεύο.

Η παρακεταμόλη εύναι ϋνα φϊρμακο που χρηςιμοποιεύται
καθημερινϊ, αλλϊ δυνητικϊ επικύνδυνη αν χορηγηθεύ ςε μεγϊλη
ποςότητα. Προςϋξτε να την κρατϊτε μακριϊ από τα παιδιϊ.
Έχουν αναφερθεύ περιπτώςεισ υπερβολικόσ δοςολογύασ.

Γενικέσ 
ςυμβουλέσ


