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Gripex control x 12 tabl
 

Cena: 12,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 tabl

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Coffeinum, Paracetamolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Gripex Control w postaci tabletek z paracetamolem i kofeiną jest produktem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym,
który może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku 12-18 lat. Dzięki połączeniu paracetamolu i kofeiny w
jednym produkcie, wzmocnione zostało działanie paracetamolu, poza tym możliwe jest osiągnięcie delikatnego pobudzenia organizmu,
redukcji zmęczenia oraz poprawy koordynacji.

Na co jest Gripex Control? Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe różnego pochodzenia, a także stany gorączkowe
towarzyszące przeziębieniu, grypie bądź stanom grypopodobnym. Lek Gripex Control wykorzystać można między innymi w przypadku
bólu głowy, poza tym może być pomocny przy nerwobólach oraz bólach menstruacyjnych. Produkt znajduje też zastosowanie w
przypadku dolegliwości bólowych gardła, a oprócz tego można go wykorzystać w przypadku bólu zęba, czy też przy bólach
pourazowych oraz pooperacyjnych. Może być też wykorzystany w przypadku dolegliwości bólowych nowotworowych.

W opakowaniu znajduje się 12 tabletek Gripex Control. W skład 1 tabletki wchodzi 500 mg paracetamolu oraz 50 mg kofeiny, a także
składniki pomocnicze. Lek należy stosować według wskazań lekarza lub zgodnie z dołączoną do opakowania ulotką. Zalecane 
dawkowanie w przypadku młodzieży w wieku 12-18 lat to 1 tabletka przyjmowana w częstotliwości nie większej niż 4 razy dziennie, w
odpowiednich odstępach czasowych. Pacjenci dorośli mogą natomiast stosować 1-2 tabletki w częstotliwości do 4 razy dziennie.
Tabletki powinny być przyjmowane w odstępach nie mniejszych niż co 4-6 godzin. Nie należy przekraczać wskazanej dawki dobowej
leku, gdyż może to prowadzić do poważnych skutków przedawkowania.

Lek Gripex Control może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Rzadko
występujące skutki uboczne leku to agranulocytoza oraz skórne reakcje alergiczne, w tym wysypka i pokrzywka. Lek rzadko wywołuje
też nudności i wymioty, poza tym może powodować zaburzenia trawienia. Bardzo rzadkie skutki uboczne Gripex Control to natomiast
kolka nerkowa i małopłytkowość, poza tym lek bardzo rzadko powoduje martwicę brodawek nerkowych i ostrą niewydolność nerek.
Działania niepożądane o nieznanej częstości to przyspieszenie akcji serca, a także bezsenność i problemy ze skupieniem uwagi. Do tej
grupy zaliczyć można też takie działania niepożądane jak drżenia mięśniowe oraz drażliwość.

Nie każdy pacjent powinien stosować lek Gripex Control. Przeciwwskazania dotyczą nadwrażliwości na paracetamol lub kofeinę, a
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także nadwrażliwości na jakikolwiek z pozostałych składników tabletek. Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Nie należy go też stosować w pierwszym trymestrze ciąży oraz w czasie karmienia piersią, poza tym przeciwwskazaniem są zaburzenia
rytmu serca, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, a także choroba alkoholowa. Lek nie może być też łączony niektórymi
medykamentami (np. zydowudyną i inhibitorami MAO), co szerzej omówiono w dołączonej do opakowania ulotce.

Skład
Paracetamol 500 mg,kofeina 50 mg.

Wskazania i działanie

Wskazaniem do stosowania leku są: bóle mięśniowe, stawowe i kostne różnego pochodzenia, bóle głowy, migrena, nerwobóle,
ból gardła, bóle zębów oraz bóle menstruacyjne, bóle pourazowe, pooperacyjne oraz bóle nowotworowe o niewielkim lub
umiarkowanym natężeniu, stany gorączkowe wynikające z przeziębienia, grypy oraz stanów grypopodobnych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dorośli: 1-2 tabletki do 4 razy dziennie.
Dzieci 12-18 lat: 1 tabletka do 4 razy dziennie. Nie stosować u dzieci poniżej 12 r.ż.

Działania niepożądane
Jeśli wystąpią poniższe objawy nie należy przyjmować leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Są to stany zagrażające życiu:

Występujące rzadko - skórne reakcje alergiczne, tj. pokrzywka, wysypka
Występujące bardzo rzadko - ciężkie reakcje skórne: wysypka z krostami na całym ciele lub nadżerki w jamie ustnej, oczach,
narządach płciowych i na skórze albo pękające olbrzymie pęcherze, złuszczanie dużych płatów naskórka, przebiegające z
osłabieniem, gorączką i bólami stawowymi
Działania niepożądane występujące rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 osób):

agranulocytoza (bardzo znaczne zmniejszenie liczby lub brak krwinek białych);
nudności, wymioty, zaburzenia trawienia.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób):
małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi);
kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek.

Działania niepożądane, których częstość jest nieznana (niemożliwa do określenia na podstawie dostępnych danych):
przyspieszenie akcji serca;
bezsenność, niemożność skupienia uwagi, drażliwość, drżenia mięśniowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych:
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce,
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C,
02-222 Warszawa
tel.: +48 (22) 492 13 01,
faks: +48 (22) 492 13 09

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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