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Febrisan x 12 sasz
 

Cena: 25,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 sasz

Postać Proszki

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Paracetamolum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Febrisan w postaci saszetek z proszkiem musującym przeznaczony jest do rozpuszczania w gorącej wodzie. Febrisan najczęściej
jest stosowany przy objawach przeziębienia i grypy. Mogą go stosować pacjenci dorośli oraz młodzież w wieku powyżej 12. lat. Lek nie
powoduje senności, nie wpływa negatywnie na koncentrację i nie powoduje otępienia, dzięki czemu nie zaburza codziennej aktywności
pacjenta.

Na co jest Febrisan? Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe leczenie objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie. Lek
jest doskonałym wyborem w przypadku mięśniowych dolegliwości bólowych. Poza tym wskazaniem do jego stosowania sąt gorączka,
ból głowy i dreszcze. Produkt leczniczy Febrisan można zastosować także przy bólach zatok, dolegliwościach bólowych gardła oraz
przy katarze. W skład leku wchodzą 3 substancje czynne, czyli paracetamol, chlorowodorek fenylefryny oraz kwas askorbowy w
optymalnych stężeniach. Funkcją Febrisan jest zwalczanie pierwszych objawów przeziębienia i grypy. Dzięki zawartości paracetamolu 
Febrisan ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Zawarta w leku fenylefryna natomiast działa obkurczająco na obwodowe
naczynia krwionośne, co skutkuje redukcją obrzęku i przekrwienia śluzówki nosa i zatok, a tym samym udrożnieniem nosa i eliminacją
kataru. Witamina C zawarta w leku natomiast wspomaga pracę układu odpornościowego, pokrywając zwiększone w czasie infekcji
zapotrzebowanie organizmu na tę witaminę.

W opakowaniu znajduje się 12 saszetek Febrisan. W skład 1 saszetki wchodzi 750 mg paracetamolu, 60 mg kwasu askorbowego oraz
10 mg chlorowodorku fenylefryny oraz substancje pomocnicze. Rekomendowane dawkowanie Febrisan to 1 saszetka stosowana co
4–6 godzin zależnie od potrzeb. Pacjent nie powinien przekraczać maksymalnej dawki dobowej leku, która wynosi 4 saszetki.
Odpowiada to 3 g paracetamolu, 240 mg kwasu askorbowego oraz 40 mg chlorowodorku fenylefryny. Febrisan działa rozgrzewająco,
ale jednocześnie nie ma działania napotnego, poza tym nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów czy obsługi maszyn. Aby
prawidłowo przyjąć lek, należy wsypywać zawartość saszetki do kubka z gorącą wodą, a następnie całość zamieszać i wypić.

Febrisan jest lekiem, który może powodować działania niepożądane u niektórych pacjentów. Rzadko przyczynia się do wystąpienia
objawów uszkodzenia wątroby, nadwrażliwości, czy też reakcji alergicznych skórnych. Natomiast bardzo rzadkie skutki uboczne leku to
trombocytopenia, reakcja anafilaktyczna, skurcz oskrzeli oraz niewydolność wątroby. Pozostałe skutki uboczne leku opisano w
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dołączonej do opakowania ulotce.

Lek Febrisan ma przeciwwskazania. Nie należy stosować go w przypadku uczulenia na jego substancje czynne lub pomocnicze. Nie
jest wskazany przy nadciśnieniu tętniczym, fenyloketonurii, w ciąży oraz przy chorobach serca i ciężkiej niewydolności wątroby. Nie
należy stosować go też w czasie terapii inhibitorami MAO i do dwóch tygodni po terapii tymi inhibitorami. Produkt nie powinien być
podawany dzieciom w wieku poniżej 12. lat.

Skład
Substancja czynna: 1 saszetka zawiera 750 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny i 60 mg kwasu askorbowego.

Wskazania i działanie
Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy: gorączka, dreszcze, ból głowy, bóle mięśniowe, ból gardła, katar, ból zatok.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadciśnienie tętnicze, tętniaki, nadczynność tarczycy, choroby serca. Ciężka niewydolność nerek.
Niewydolność wątroby. Cukrzyca. Wrodzony niedobór G-6-PD. Leczenie inhibitorami MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, b-
adrenolitykami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Ciąża i okres karmienia. Fenyloketonuria. Choroba alkoholowa. Dzieci
poniżej 12 r.ż.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż.: 1 saszetka co 4-6 h. Nie stosować więcej niż 4 saszetki dziennie.

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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