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Vicks AntiGrip Zatoki i Katar x 10 sasz
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Chlorphenamini maleas, Paracetamolum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), fenylefryny wodorowinian (Phenylephrini hydrogenotartras) i
chlorfenaminy maleinian (Chlorphenamini maleas).
1 saszetka zawiera 650 mg paracetamolu, 16 mg fenylefryny, 4 mg chlorfenaminy.
Substancje pomocnicze: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy
PHS 132958.

Wskazania i działanie

Wskazanie: objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających 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 leku z alkoholem. Nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i
karmienia piersią.

Dawkowanie

Dorośli o masie ciała powyżej 50 kg - 1 saszetka co 4-6 godzin, od 4 do 6 razy na dobę.
Dorośli o masie ciała poniżej 50 kg, pacjenci z zespołem Gilberta, pacjenci odwodnieni, długotrwale niedożywieni, osoby z
przewlekłą chorobą alkoholową - 1 saszetka co 6 do 8 godzin
Pacjenci z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby - 1 saszetka co min. 8 godzin.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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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.
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