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Flustad 200 mg + 5 mg x 24 tabl
 

Cena: 18,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 tabl

Postać Tabletki

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum, Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Skład

Substancjami czynnymi leku są ibuprofen i fenylefryny chlorowodorek.
Każda tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu i 5 mg fenylefryny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:
Rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), hypromeloza, sodu stearylofumaran
Otoczka: Opadry 200 white 200F280000 (zawiera: alkohol poliwinylowy, makrogol, talk, tytanu dwutlenek (E 171), kwasu
metakrylowego kopolimer (Typ C), sodu wodorowęglan.

Wskazania i działanie

Lek Flustad zawiera ibuprofen i fenylefryny chlorowodorek, które są skuteczne w łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy, w
tym bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, przekrwienia błony śluzowej nosa (zatkany nos) oraz zmniejszają gorączkę.
Ibuprofen należy do grupy leków znanej jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i jest skuteczny w leczeniu bólu (w tym
bólu głowy), obrzęków oraz może obniżać gorączkę. Fenylefryny chlorowodorek (lek zmniejszający przekrwienie błony śluzowej
nosa) zmniejsza obrzęk dróg nosowych, łagodząc przekrwienie błony śluzowej nosa oraz zmniejszając ucisk, który może
powodować ból głowy.
Lek Flustad MAX stosuje się w leczeniu osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Przeciwwskazania
KIEDY NIE STOSOWAĆ leku Flustad:

jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, fenylefryny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku , kwas
acetylosalicylowy (aspirynę) lub inne leki przeciwbólowe,
jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienie z przewodu
pokarmowego,
jeśli u pacjenta wystąpiło nasilenie astmy, wysypka skórna, swędzenie nosa i katar lub obrzęk twarzy po przyjęciu ibuprofenu,
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kwasu acetylosalicylowego (aspiryny), lub podobnych leków w przeszłości,
jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związane z wcześniejszym stosowaniem leków z
grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) w przeszłości,
jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ,
jeśli pacjent przyjmuje kwas acetylosalicytowy w dawce większej niż 75 mg na dobę. W przypadku przyjmowania mniejszych
dawek kwasu acetylosalicylowego (do 75 mg na dobę) przed zastosowaniem tego leku, należy skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą,
jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek,
jeśli u pacjenta występują choroby serca, wysokie ciśnienie tętnicze lub zaburzenia krzepnięcia krwi,
jeśli u pacjenta występują zaburzenia oddychania,
jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy,
jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) lub stosował je w ciągu ostatnich dwóch tygodni
(leki stosowane zazwyczaj w leczeniu depresji),
u kobiet w trzecim trymestrze ciąży
u pacjentów w wieku poniżej 12 lat.

Dawkowanie
Dorośli, osoby w podeszłym wieku oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat: 
Należy przyjmować 2 tabletki co 8 godzin. Należy zachować przynajmniej 4-godzinną przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami oraz nie
należy przyjmować więcej niż 6 tabletek w ciągu 24 godzin.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości popijając wodą. Ważne jest, aby podczas przeziębienia i grypy pić duże ilości płynów.

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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