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Gripblocker natural syrop 125 g
 

Cena: 16,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Gripblocker Natural w postaci syropu jest produktem na bazie działających napotnie wyciągów roślinnych. Mogą z niego korzystać
pacjenci dorośli, młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat. Skuteczność działania produktu opiera się na długotrwałym doświadczeniu.
Na co jest Gripblocker Natural? Wskazaniem do stosowania leku jest niewysoka gorączka, która towarzyszy przeziębieniu. Lek może
być też pomocniczo stosowany w przypadku stanów zapalnych górnych dróg oddechowych, którym towarzyszy gorączka, kaszel oraz
dolegliwości bólowe gardła. Lek jest mieszanką wyciągów z kwiatu dziewanny, kwiatu lipy, kory wierzby oraz kwiatów bzu czarnego,
przez co posiada działanie łagodnie napotne.

W opakowaniu znajduje się 125 g syropu Gripblocker Natural. W skład 100 g syropu wchodzi 10 g wyciągu płynnego z kwiatu
dziewanny/kwiatu lipy/kory wierzby/kwiatu bzu czarnego (2,5/3,0/1,5/3,0) oraz ekstrahent, czyli etanol 60% V/V. Przed zastosowaniem
produktu leczniczego należy skontaktować się z lekarzem. Gripblocker Natural należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w
dołączonej do opakowania ulotce. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, prawidłowe dawkowanie Gripblocker Natural to 5 ml syropu
przyjmowanych w częstotliwości 3–4 razy na dobę. Nie należy przyjmować dawek leku większych niż wskazane. Jeżeli gorączka nie
ustąpi u pacjenta po 3 dniach stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza. Jeśli pacjent będzie mieć gorączkę przekraczającą
39°C lub jego gorączka będzie utrzymywać się długotrwale, powinien skontaktować się z lekarzem. Konsultacji ze specjalistą wymagają
też silne bóle głowy oraz nasilające się objawy towarzyszące.

Lek Gripblocker Natural może przyczyniać się do wystąpienia u pacjentów działań niepożądanych, chociaż nie występują one u
każdego. Przy stosowaniu leku zgodnie z rekomendowanymi dawkami skutki uboczne Gripblocker Natural nie zostały zaobserwowane.
Kwiaty lipy mogą powodować uczulenie kontaktowe (odnotowany pojedynczy przypadek), natomiast kora wierzby może przyczyniać się
do pojawiania się odczynów uczuleniowych różnego typu, w tym pokrzywki, wysypki, objawów żołądkowo-jelitowych, czy też duszności.
Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane w czasie przyjmowania leku, powinien skonsultować się w tej sprawie z
lekarzem.

Nie wszyscy pacjenci powinni stosować lek Gripblocker Natural. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na jego substancję
czynną lub składniki pomocnicze. Lek nie powinien być również stosowany w przypadku pacjentów z nadwrażliwością na salicylany oraz
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inne NLPZ.Z syropu Gripblocker Natural nie należy korzystać w przypadku choroby wrzodowej i astmy, poza tym przeciwwskazanie
stanowią zaburzenia krzepnięcia, ciężkie zaburzenia funkcji nerek lub wątroby, a także niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
W składzie produktu znajduje się kora wierzby, więc nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie zaleca się również
korzystania z wyrobu w ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Skład
100 g syropu zawiera substancję czynną: 10 g wyciagu płynnego (1:1,46) z: kwiatu dziewanny/ kwiatu lipy/ kory wierzby/ kwiatu bzy
czarnegio (2,5/3,0/1,5/3,0); ekstrahent: etanol 60% (V/V).

Wskazania i działanie
Produkt leczniczy GRIPBLOCKER NATURAL stosuje się tradycyjnie jako łagodny środek napotny w niewysokiej gorączce występującej w
przebiegu przeziębienia. Pomocniczo w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych przebiegających z kaszlem, gorączka,
bólem gardła.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dawkowanie
Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę.

Jeśli gorączka nie ustępuje po 3 dniach, należy skontaktować się 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.
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