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Flucontrol hot x 8 sasz
 

Cena: 11,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 sasz.

Postać Płyny

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Chlorphenamini maleas, Paracetamolum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Flucontrol Hot w postaci saszetek, których zawartość należy rozpuścić w ciepłej wodzie, jest produktem o działaniu
przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, a także udrażniającym nos. Lek może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz przez
młodzież od 12. roku życia.

Na co jest Flucontrol Hot? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie objawowe przeziębienia i grypy, którym towarzyszy gorączka
oraz różnego rodzaju dolegliwości bólowe o nasileniu słabym do umiarkowanego, a także obrzęk śluzówki nosa oraz katar. W składzie
leku znajduje się połączenie 3 składników czynnych. Pierwszym z nich jest paracetamol, który ma działanie przeciwgorączkowe i
przeciwbólowe. Kolejnym składnikiem czynnym jest chlorfenamina, która działa przeciwhistaminowo, redukując tym samym ilość
wydzieliny z nosa. Trzecim składnikiem czynnym leku Flucontrol Hot jest fenylefryna, która ma działanie redukujące obrzęk śluzówki
nosa.

W opakowaniu znajduje się 8 saszetek Flucontrol Hot. W skład 1 saszetki leku wchodzi 1000 mg paracetamolu oraz 10 mg
chlorowodorku fenylefryny, a także 4 mg chlorfenaminy maleinianu. Skład leku uzupełniają substancje pomocnicze. Przed
zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wyda innych wskazań, dawkowanie
Flucontrol Hot podane w ulotce powinno być przestrzegane. Pacjentom dorosłym oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat zaleca się
przyjmowanie 1 saszetki Flucontrol Hot co 6-8 godzin, czyli 3-4 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej niż 4 saszetek leku na dobę,
co odpowiada dawce 4 gramów paracetamolu na dobę. Aby prawidłowo przyjąć lek, zaleca się rozpuszczenie zawartości saszetki w
niewielkiej ilości płynu (ok. ½ szklanki). Jeśli gorączka będzie utrzymywać się dłużej niż 3 dni, a ból bądź inne objawy dłużej niż 5 dni,
należy skonsultować się z lekarzem. Konsultacji z lekarzem wymaga również nasilenie objawów w czasie stosowania leku.

Lek Flucontrol Hot może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane, jednak nie muszą one wystąpić u każdego. Możliwe
skutki uboczne Flucontrol Hot opisano szczegółowo w dołączonej do opakowania ulotce. W przypadku zaobserwowania u siebie
jakichkolwiek objawów ubocznych związanych z przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Nie każdy pacjent powinien korzystać z leku Flucontrol Hot, gdyż ma on przeciwwskazania. Lek nie powinien być używany w przypadku
nadwrażliwości na jego substancje czynne lub pomocnicze. Przeciwwskazaniem są również choroby wątroby bądź wirusowe zapalenie
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wątroby. Lek Flucontrol Hot nie powinien być podawany pacjentom z nadciśnieniem tętniczym, poza tym jest przeciwwskazany w
przypadku nadczynności tarczycy. Leku nie należy przyjmować przy jaskrze i tachykardii, a także przy zaburzeniach rytmu serca oraz
przy ciężkich chorobach sercowo naczyniowych. Lek jest również przeciwwskazany przy ciężkiej niewydolności nerek i nie należy łączyć
go z IMAO. Pacjentki w ciąży i spodziewające się dziecka powinny skonsultować się z lekarzem w kwestii stosowania leku.

Skład

Paracetamol - 1000mg
Chlorowodorek fenylefryny - 10mg
Chlorfenamina maleinianu - 4mg

Wskazania i działanie
Fluocontrol HOT to połączenie paracetamolu - substancji przeciwgorączkowej i przeciwbólowej, chlorfenaminy - substancji
przeciwhistaminowej która zmniejsza ilość wydzieliny z nosa oraz fenylefryny której działanie polega na zmniejszeniu obrzęku błony
śluzowej nosa.
Leczenie objawowe przeziębienia i grypy przebiegające z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem, obrzękiem błony śluzowej nosa i
katarem.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: jedna saszetka co 6-8 godzin (trzy lub cztery razy na dobę).
Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki (4 gramy paracetamolu) w ciągu 24 godzin.
Zawartość saszetki rozpuścić całkowicie w niewielkiej ilości płynu, najlepiej w połowie szklanki wody.

Przeciwwskazania
Produktu leczniczego nie należy stosować: 
w nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, u pacjentów z chorobami wątroby (z
niewydolnością wątroby lub bez) lub wirusowym zapaleniem wątroby (zwiększone ryzyko hepatotoksyczności), w nadciśnieniu
tętniczym, w nadczynności tarczycy, w ciężkich chorobach sercowo-naczyniowych (takich jak choroba wieńcowa, dławica piersiowa), w
tachykardii, u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), w jaskrze, w zaburzeniach rytmu serca, w ciężkiej
niewydolności nerek.

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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