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Coldrex Junior C x 10 sasz
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Paracetamolum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Skład
Jedna saszetka zawiera:

paracetamol (Paracetamolum) 300 mg
chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum) 5 mg
kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 20 mg

Wskazania i działanie
Coldrex C Junior wskazany jest do krótkotrwałego, objawowego leczenie grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką,
dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytem nosa (katarem) u dzieci w wieku 6-12 lat.

Przeciwwskazania
Leki na przeziębienie dla dzieci nie mogą być stosowane jednocześnie z innymi środkami zawierającymi paracetamol. Coldrex C Junior
nie może być stosowany u dzieci wykazujących nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy oraz którekolwiek
substancje pomocnicze zawarte w produkcie. Nie wolno przyjmować tego leku w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.
Nie można przyjmować jednocześnie z produktami leczniczymi takimi jak: zydowudyna, inhibitory monoaminooksydazy (MAO) oraz w
okresie 2 tygodni po zakończeniu ich stosowania.
Nie można stosować leku Coldrex Junior C u dzięki poniżej 6 lat.

Dawkowanie
1 saszetka produktu Coldrex Junior C, w razie konieczności po 4 godzinach dawkę można powtórzyć, do 4 razy na dobę.
Nie stosować częściej niż co 4 godziny ani nie więcej niż 4 saszetki na dobę.
Na objawy przeziębienia i grypy u dziecka należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej,
produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 3 dni.
Sposób użycia:
Coldrex C Junior to proszek to do sporządzania roztworu doustnego o smaku cytrynowym. Saszetkę na przeziębienie dla dzieci należy
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rozpuścić w gorącej wodzie, dokładnie wymieszać do rozpuszczenia wszystkich składników i wypić bezpośrednio po przygotowaniu. W
razie potrzeby można dodać zimnej wody lub dosłodzić.

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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