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Vicks AntiGrip MAX x 10 sasz o smaku pomarańczowym
 

Cena: 24,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Phenylephrini
hydrochloridum

Opis produktu
 

Składniki
Substancjami czynnymileku są: paracetamol, fenylefryny wodorowinian i chlorfenaminy maleinian.
Substancje pomocnicze to: mannitol, sacharyna sodowa,
krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy
PHS 132958.

Zawartość w 1 saszetce leku:
Paracetamol 1000 mg
Fenylefryny wodorowinian 16 mg
Chlorfenaminy maleinian 4 mg

Masa netto
Zawartość opakowania: 10 saszetek

Charakterystyka
Vicks SymptoMed Max to połączenie paracetamolu – substancji przeciwgorączkowej i przeciwbólowej, fenylefryny – substancji
zmniejszającej obrzęk błony śluzowej nosa i chlorfenaminy –substancji przeciwhistaminowej, zmniejszającej ilość wydzieliny z nosa.

Preparat polecany jest w leczeniu objawowym przeziębienia i grypy, przebiegającym z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem (np.
bólem głowy, gardła, mięśni), obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci i osób w podeszłym wieku. Nie należy stosować u kobiet
w ciąży oraz karmiących piersią.

Stosowanie
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Dorośli: jedna saszetka co 6 - 8 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.

U pacjentów dorosłych o masie ciała poniżej 50 kg, pacjentów z zespołem Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna), pacjentów
odwodnionych, długotrwale niedożywionych lub pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową należy stosować następujący schemat
dawkowania: jedna saszetka 2-3 razy na dobę w odstępie czasu 6-8 godzin.

Pacjenci z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby:
Nie należy przyjmować więcej niż 2 g paracetamolu (2 saszetki Vicks SymptoMed Max ) na dobę, zachowując minimalnie 8-godzinny
odstęp pomiędzy przyjmowanymi dawkami.
Pacjenci z niewydolnością nerek: 
Ze względu na zawartą dawkę paracetamolu lek ten nie jest wskazany dostosowania w tej grupie pacjentów.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
WICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Str. 40-50,
D-65824 Schwalbach am Taunus
Niemcy

Skład
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, fenylefryny wodorowinian i chlorfenaminy maleinian.
Substancje pomocnicze to: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy PHS
132958.
Zawartość w 1 saszetce leku:
Paracetamol 1000 mg
Fenylefryny wodorowinian 16 mg
Chlorfenaminy maleinian 4 mg

Wskazania i działanie
Leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem
(np. bólem głowy, gardła, mięśni), obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Vicks SymptoMed Max

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze
Jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy
Jeśli pacjent ma jakąkolwiek ciężką chorobę serca lub tętnic (taką jak choroba wieńcowa)
Jeśli u pacjenta stwierdzono tachykardię (zbyt szybkie bicie serca)
Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek
Jeśli pacjent ma jaskrę
Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby
Jeśli pacjent leczony jest lekiem z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, (IMAO) (takimi jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub
leki stosowane do leczenia choroby Parkinsona) oraz w okresie 15 dni po ich odstawieniu
Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci, ze względu na dużą dawkę paracetamolu

Vicks SymptoMed Max jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci ze względu na dużą dawkę paracetamolu

Dawkowanie
Zawartość jednej saszetki rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej, lecz nie wrzącej wody (najlepiej w połowie szklanki wody). Pozostawić
do ostygnięcia i uzyskania temperatury odpowiedniej do picia.
Dorośli: jedna saszetka co 6-8 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.
U pacjentów dorosłych o masie ciała poniżej 50 kg, pacjentów z zespołem Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna), pacjentów
odwodnionych, długotrwale niedożywionych lub pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową należy stosować następujący schemat
dawkowania:
jedna saszetka 2-3 razy na dobę w odstępie czasu 6-8 godzin.
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Pacjenci z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby:
Nie należy przyjmować więcej niż 2 g paracetamolu (2 saszetki Vicks SymptoMed Max ) na dobę, zachowując minimalnie 8-godzinny
odstęp pomiędzy przyjmowanymi dawkami.
Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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