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Coldrex Maxgrip C x 24 tabl
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 tabl

Postać Tabletki

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Coffeinum,
Paracetamolum, Phenylephrini
hydrochloridum

Opis produktu
 

Skład

Jedna tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 25 mg kofeiny (Coffeinum), 5 mg chlorowodorku fenylefryny
(Phenylephrini hydrochloridum), 20 mg wodzianu terpinu (Terpinum hydratum), 30 mg kwasu askorbowego (Acidum
ascorbicum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Eurocol Sunset Yellow (mieszanina (Eurocol Sunset Yellow E110) + sodu chlorek).

Wskazania i działanie
Coldrex MaxGrip C to lek na przeziębienie bez recepty, który może być stosowany również w leczeniu pierwszych objawów grypy. Dzięki
unikatowemu połączeniu kilku substancji aktywnych wykazuje skuteczne działanie przeciwgorączkowe oraz przeciwbólowe, a także
zawiera wodzian terpinu, który ma działanie wykrztuśne. To produkt zwalczający objawy przeziębienia i grypy u dorosłych i młodzieży
powyżej 12. roku życia, który nie powoduje senności.

Przeciwwskazania
W składzie Coldrex MaxGrip C znajduje się paracetamol, dlatego nie wolno jednocześnie stosować innych produktów zawierających tą
substancję czynną. Tabletki Coldrex MaxGrip C nie mogą być stosowane u osób wykazujących nadwrażliwość na paracetamol, kwas
askorbowy, kofeinę, fenylefrynę, wodzian terpinu lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie wolno stosować leku u osób z
niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub cierpiących na chorobę alkoholową. Coldrex MaxGrip nie może być stosowany
w trakcie przyjmowania zydowudyny, stosowania inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i w okresie 2 tygodni po ich ostatnim
zastosowaniu. Produktu Coldrex MaxGrip C nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
Lek Coldrex MaxGrip C powinno się przyjmować w następujący sposób: doustnie 2 tabletki do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować
dawki leku częściej, niż co 4 godziny ani nie stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby. Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Należy zawsze stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę leku. Leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z
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lekarzem.

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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