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Coldrex Complex Grip x 10 sasz o smaku cytrynowo -
miętowym
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Guaifenesinum, Paracetamolum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Skład

substancje czynne: paracetamol - 500 mg, gwajafenezyna - 200 mg i fenylefryny chlorowodorek - 10 mg
pozostałe składniki: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, kwas winowy , sodu cyklaminian (E 952), sodu cytrynian, acesulfam
potasowy (E 950), aspartam (E 951), aromat mentolu (proszek), aromat cytrynowy, aromat soku cytrynowego, żółcień
chinolinowa (E 104)

Wskazania i działanie
Coldrex Complex Grip przeznaczony jest do krótkotrwałego, doraźnego łagodzenia objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie,
takich jak ból, ból głowy, nieżyt nosa, ból gardła, dreszcze i gorączka oraz ułatwianie odkrztuszania przy kaszlu produktywnym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, gwajafenezynę, fenylefryny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
Ciąża i karmienie piersią
Zaburzenia czynności wątroby lub ciężkie zaburzenia czynności nerek
Choroba serca i zaburzenia sercowo-naczyniowe, w tym ciężka niedokrwistość hemolityczna
Nadciśnienie
Nadczynność tarczycy
Cukrzyca
Guz chromochłonny
Stosowanie u pacjentów przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Stosowanie u pacjentów aktualnie przyjmujących inne leki zawierające paracetamol
Jaskra z zamkniętym kątem
Stosowanie u pacjentów przyjmujących beta-blokery

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/coldrex-complex-grip-x-10-sasz-o-smaku-cytrynowo-mietowym.html
http://www.aptekaotc.pl/coldrex-complex-grip-x-10-sasz-o-smaku-cytrynowo-mietowym.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Stosowanie leku jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy obecnie lub w ciągu
ostatnich 2 tygodni
Stosowanie u pacjentów z jaskrą lub zatrzymaniem moczu
Stosowanie u pacjentów przyjmujących aktualnie inne leki sympatykomimetyczne (takie jak leki obkurczające naczynia,
zmniejszające łaknienie i leki psychostylmulujące podobne do amfetaminy).

Dawkowanie
Saszetki rozpuszczalne na przeziębienie należy stosować w odstępie przynajmniej czterogodzinnym, nie częściej niż cztery razy w ciągu
doby.
Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej:
Jedna saszetka co 4 godziny, jeśli jest taka potrzeba. Nie przekraczać 4 saszetek (4 dawek) w ciągu 24 godzin.
Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Sposób użycia:
Coldrex Complex Grip dostępny jest w formie rozgrzewających saszetek na przeziębienie, których zawartość należy rozpuścić w
szklance gorącej, lecz nie wrzącej wody. Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury umożliwiającej wypicie. Tak przygotowany
roztwór należy wypić w przeciągu półtorej godziny

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.
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