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Fervex ExtraTabs x 16 tabl
 

Cena: 16,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 16 tabl

Postać Tabletki

Producent UPSA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Chlorphenamini maleas, Paracetamolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Fervex ExtraTabs w postaci tabletek jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych i młodzieży od 15. roku życia (o
masie ciała przekraczającej 50 kg). Na co jest Fervex ExtraTabs? Wskazaniem do stosowania leku są objawy przeziębienia, stany
grypopodobne oraz zapalenie błony śluzowej nosa i gardła. Lek może być pomocny w przypadku gorączki, bólów głowy, a także przy
obecności wodnistej wydzieliny z nosa, kichaniu i łzawieniu oczu. Lek Fervex ExtraTabs zawiera dwie substancje czynne, czyli
paracetamol oraz chlorofenaminy maleinian. Paracetamol ma właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, dzięki czemu łagodzi
dolegliwości bólowe towarzyszące przeziębieniu czy grypie, a także zbija gorączkę. Chlorofenaminy maleinian zmniejsza natomiast ilość
wydzieliny z nosa, a oprócz tego redukuje nasilenie kichania oraz łzawienia.

W opakowaniu znajduje się 16 tabletek Fervex ExtraTabs. W skład jednej tabletki wchodzi 500 mg paracetamolu oraz 4 mg
chlorofenaminy maleinianu, a oprócz tego składniki pomocnicze. Zanim pacjent zażyje tabletkę Fervex ExtraTabs, powinien zapoznać
się z treścią dołączonej do opakowania ulotki i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami. W przypadku pacjentów dorosłych
i młodzieży od 15. roku życia (o masie ciała powyżej 50 kg) zaleca się przyjmowanie 1 tabletki Fervex ExtraTabs co minimum 4 godziny.
Jednocześnie należy pilnować, aby nie przyjmować więcej niż 4 tabletek na dobę. Nie powinno się równocześnie stosować innych leków
z paracetamolem i chlorofenaminą, gdyż może to prowadzić do wystąpienia objawów przedawkowania. Leku nie należy przyjmować
dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Stosując lek Fervex ExtraTabs, należy liczyć się z tym, że mogą wystąpić działania niepożądane. Szczegółowo opisano je w dołączonej
do opakowania ulotce. Niektóre z objawów wymagają natychmiastowego odstawienia leku i kontaktu z lekarzem. W związku z
zawartością paracetamolu lek rzadko powoduje reakcje nadwrażliwości, a bardzo rzadko może wywoływać poważne reakcje skórne,
trombocytopenię lub leukopenię, a także neutropenię. Poza tym może powodować wzrost aktywności enzymów wątrobowych, biegunkę
i ból brzucha. Możliwe skutki uboczne przyjmowania leku Fervex ExtraTabs w związku z zawartością chlorofenaminy maleinianu to
m.in. uspokojenie lub senność, a także zaburzenia koncentracji, zaburzenia koordynacji ruchowej czy niedociśnienie ortostatyczne.
Pozostałe działania niepożądane leku wypisano w ulotce.

Niektórzy pacjenci nie powinni przyjmować leku Fervex ExtraTabs, ponieważ istnieją ku temu pewne przeciwwskazania. Nie należy z
niego korzystać przy nadwrażliwości na paracetamol lub chlorofenaminy maleinian, a także na składniki pomocnicze tabletek. Lek nie
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powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 15 lat i nie należy stosować go przy ciężkiej niewydolności wątroby. Leku Fervex
ExtraTabs nie należy przyjmować również przy ryzyku wystąpienia jaskry lub przy trudnościach z oddawaniem moczu, które są efektem
przerostu gruczołu krokowego.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol i chlorofenaminy maleinian.
Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 4 mg chlorofenaminy maleinianu.

Pozostałe składniki to: kroskarmeloza sodowa, hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 90, glicerolu dibehenian,
magnezu stearynian, substancja powlekająca*, substancja polerująca* *

* hypromeloza (E 464), glikol propylenowy (E 1520), tytanu dwutlenek (E 171), azorubina, lak glinowy (E 122), indygotyna, lak glinowy (E
132)
* * woda oczyszczona, wosk pszczeli (E 901), wosk carnauba (E 903), polisorbat 20 (E 432), kwas sorbinowy (E 200)

Wskazania i działanie
Fervex ExtraTabs zawiera dwie substancje czynne: paracetamol, który łagodzi i zmniejsza gorączkę oraz chlorofenaminy maleinian,
który zmniejsza ilość wydzieliny z nosa, łzawienie oczu i kichanie. Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku
powyżej 15 lat.
Wskazania: leczenie objawów przeziębienia, zapalenia błony śluzowej nosa i gardła, stanów grypopodobnych (wodnista wydzielina z
nosa i łzawienie oczu, kichanie, bóle głowy, gorączka).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą; dzieci poniżej 15 lat; związane z paracetamolem: ciężka
niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby; związane z chlorofenaminy maleinianem: ryzyko wystąpienia jaskry z
zamkniętym kątem przesączania, ryzyko zatrzymania moczu związane z zaburzeniami układu moczowego i gruczołu krokowego.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 50 kg (> 15 lat): 1 tabletka, nie częściej niż co 4 godziny. Nie przekraczać maksymalnej dawki 4
tabletek na dobę.

Działania niepożądane
Paracetamol:
Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, np. wstrząs anafilaktyczny, obrzęk Quinckego, rumień, pokrzywka, wysypka skórna. W
przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie tego leku i leków o
podobnym składzie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: ciężkie reakcje skórne.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia i neutropenia.
Wzrost lub spadek wartości INR.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: biegunka, bóle brzucha.

Chlorofenaminy maleinian:
Właściwości farmakologiczne chlorofenaminy mogą powodować działania niepożądane o różnym nasileniu, zależne od dawki oraz
niezależne od dawki:
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Działanie neurowegetatywne

Uspokojenie lub senność, bardziej nasilone w początkowym okresie leczenia
Objawy antycholinergiczne takie, jak: suchość błon śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie
serca, ryzyko zatrzymania moczu
Niedociśnienie ortostatyczne
Zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, częściej u osób w podeszłym wieku
Zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia
Splątanie, omamy
Rzadziej objawy o typie pobudzenia: niepokój ruchowy, nerwowość i bezsenność

Reakcje nadwrażliwości

Rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka
Obrzęk, rzadziej obrzęk Quinckego
Wstrząs anafilaktyczny.

Objawy ze strony układu krwiotwórczego

Leukopenia, neutropenia
Małopłytkowość
Niedokrwistość hemolityczna

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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