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Coldrex Maxgrip x 10 sasz o smaku cytrynowym
 

Cena: 24,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Paracetamolum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Coldrex Maxgrip w postaci saszetek z proszkiem do rozpuszczenia w gorącej wodzie to produkt przeznaczony dla pacjentów
dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Na co jest Coldrex Maxgrip? Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe,
objawowe leczenie infekcji wirusowych dróg oddechowych, w tym grypy lub przeziębienia. Po rozpuszczeniu zawartości saszetki 
Coldrex Maxgrip w gorącej wodzie powstaje rozgrzewający napój o smaku cytrynowym. Funkcją Coldrex Maxgrip jest działanie
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Lek redukuje objawy towarzyszące grypie i przeziębieniu, w tym gorączkę, dreszcze, a także
dolegliwości bólowe głowy czy gardła, poza tym jego działanie zmniejsza również dolegliwości towarzyszące nieżytowi nosa.

W opakowaniu znajduje się 10 saszetek Coldrex Maxgrip. W skład 1 saszetki wchodzi 1000 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku
fenylefryny oraz 40 mg kwasu askorbowego. Recepturę leku uzupełniają składniki pomocnicze, w tym m.in. sacharoza i sód. Lek Coldrex
Maxgrip należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Rekomendowane dawkowanie Coldrex Maxgrip to 1 saszetka przyjmowana co 4–6 godzin, jednak w ilości nie większej niż 4 saszetki na
dobę i nie częściej niż co 4 godziny. Przed podaniem należy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie. Należy stosować możliwie
najmniejszą skuteczną dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas. Jeśli po 3 dniach stosowania produktu pacjent nie odczuje poprawy,
powinien skonsultować się z lekarzem.

Produkt może u niektórych osób powodować działania niepożądane – opisano je szczegółowo w dołączonej do opakowania ulotce. Lek
Coldrex Maxgrip ma również przeciwwskazania do stosowania. Nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat, poza tym
nie powinny z niego korzystać osoby z nadwrażliwością na składniki czynne bądź pomocnicze saszetek. Produktu nie powinno się
łączyć z paracetamolem w innej postaci, a także stosować przy niewydolności nerek bądź wątroby, czy też przy chorobie alkoholowej.

Skład

Jedna saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum), 10 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini
hydrochloridum) oraz 40 mg kwasu as korbowego (Acidum ascorbicum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 3,73 g sacharozy i 129,15 mg sodu.
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Wskazania i działanie

Coldrex MaxGrip to lek na przeziębienie w saszetkach, który może być stosowany również w leczeniu pierwszych objawów
grypy. Wykazuje działanie przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. Leczy krótkotrwałe infekcje wirusowe u dorosłych i dzieci
powyżej 12. roku życia.
Coldrex MaxGrip kompleksowo zwalcza objawy przeziębienia lub grypy takie jak dreszcze, gorączka, ból głowy, ból gardła, a
także ostry nieżyt nosa. To wieloskładnikowy lek w formie rozgrzewającego napoju o przyjemnym, cytrynowym smaku.
Coldrex MaxGrip w saszetkach to lek do krótkotrwałego, objawowego leczenia grypy lub przeziębienia, przebiegających z
gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytem nosa (katarem).

Przeciwwskazania
Saszetki na przeziębienie Coldrex MaxGrip nie mogą być stosowane u osób wykazujących nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę,
kwas askorbowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie wolno stosować leku jednocześnie z innymi środkami zawierającymi
paracetamol. Nie wolno przyjmować produktu w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek oraz u osób z chorobą alkoholową.
Coldrex MaxGrip nie może być stosowany w trakcie przyjmowania zydowudyny, inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okresie 2
tygodni po ich ostatnim zastosowaniu.

Dawkowanie
Saszetki na przeziębienie i grypę należy dawkować w odstępach co najmniej czterogodzinnych, nie częściej niż cztery razy w ciągu doby.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat powinni stosować jedną saszetkę co 4 do 6 godzin. Nie stosować częściej niż co 4 godziny ani
nie więcej niż 4 saszetki na dobę.
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Przy utrzymujących się objawach należy
zasięgnąć porady lekarskiej. Zaleca się stosowanie możliwie najniższej dawki leku. Nie wolno podawać preparatu dzieciom poniżej 12.
roku życia.

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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