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Fervex D x 8 sasz
 

Cena: 19,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 sasz

Postać Proszki

Producent UPSA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Paracetamolum,
Pheniramini maleas

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Fervex D w postaci saszetek, których zawartość należy rozpuścić w ciepłej wodzie, jest produktem bez zawartości cukru, który
może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 15 lat. Ponieważ w składzie produktu nie znajduje się
cukier, mogą z niego korzystać również pacjenci chorujący na cukrzycę.

Na co jest Fervex D? Wskazaniem do stosowania leku są objawy przeziębienia, grypy oraz stanów grypopodobnych. Lek Fervex D może
być pomocny między innymi przy takich objawach, jak gorączka i ból głowy, a także przy zapaleniu gardła oraz błony śluzowej nosa.
Będzie pomocny przy bólach mięśni i katarze, a także przy kichaniu i łzawieniu oczu. Funkcją rozgrzewającego napoju Fervex D jest
zwalczanie wyżej wspomnianych objawów. Jest to lek złożony, który ma aż 3 składniki czynne. W składzie leku znajduje się
paracetamol, który ma właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Drugim składnikiem czynnym leku Fervex D jest maleinian
feniraminy, którego działanie polega na redukcji przekrwienia błon śluzowych i ich obrzęku, co w konsekwencji przyczynia się do
hamowania kichania, udrożnienia nosa oraz redukcji nasilenia łzawienia oczu. Ostatnim składnikiem czynnym jest kwas askorbowy,
który uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

W opakowaniu znajduje się 8 saszetek Fervex D. W skład 1 saszetki wchodzi 500 mg paracetamolu i 200 mg kwasu askorbowego, a
także 25 mg maleinianu feniraminy. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką, gdzie opisano
między innymi rekomendowane dawkowanie leku Fervex D. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować 1 saszetkę leku Fervex D z
częstotliwością 2–3 razy na dobę, zachowując przerwy nie mniejsze niż 4 godziny. Lek Fervex D nie powinien być stosowany bez
konsultacji z lekarzem dłużej niż 5 dni.

W związku ze stosowaniem leku Fervex D u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Możliwe skutki uboczne leku
Fervex D i częstotliwość ich występowania szczegółowo opisano w dołączonej do opakowania ulotce. Wśród skutków ubocznych leku
należy wymienić niedociśnienie ortostatyczne, senność czy zawroty głowy, a także zaburzenia równowagi, rumień, obrzęk, świąd lub
pokrzywkę. Lek może też powodować małopłytkowość i leukocytopenię, a także niedokrwistość hemolityczną.

Nie wszyscy pacjenci powinni stosować lek Fervex D. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jego składniki czynne lub
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pomocnicze. Lek nie powinien być też stosowany w przypadku ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby. Poza tym przeciwwskazaniem
do jego stosowania jest fenyloketonuria, a także jaskra z wąskim kątem. Ponadto nie powinni z niego korzystać pacjenci z rozrośniętym
gruczołem krokowym, któremu towarzyszy retencja moczu. Leku Fervex D nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 15 lat. Nie
zaleca się też stosowania go przez pacjentki w ciąży lub karmiące piersią.

Skład
Substancje czynne: 1 saszetka (4,95 g) preparatu Fervex D (bez cukru) zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego, 25
mg maleinianu feniraminy.
substancje pomocnicze: bezwodny kwas cytrynowy, poliwidon, magnezu cytrynian bezwodny, aspartam, naturalny aromat antylski
NIE ZAWIERA CUKRU

Wskazania i działanie
Fervex D jest lekiem złożonym. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Maleinian feniraminy zmniejsza przekrwienie i
obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Kwas askorbowy uzupełnia
niedobory witaminy C w organizmie. Nie zawiera cukru.
Wskazania: Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej
nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat; może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; ciężka niewydolność wątroby lub nerek, jaskra z wąskim kątem, rozrost gruczołu
krokowego z towarzyszącą retencją moczu, dzieci poniżej 15 lat; fenyloketonuria (zawiera aspartam).

Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę. Przerwy w podawaniu kolejnych dawek powinny wynosić co
najmniej 4 godziny. W przypadku zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej 8
godzinne przerwy pomiędzy dawkami. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody. Preparatu nie należy
stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z 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.
 

Galeria
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