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Modafen grip x 24 tabl
 

Cena: 24,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 tabl

Postać Tabletki

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum, Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Modafen Grip w postaci tabletek z ibuprofenem i fenylefryny chlorowodorkiem to produkt stosowany przy objawach przeziębienia i
grypy, którym towarzyszy niedrożność nosa. Lek przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, a także dla młodzieży w wieku powyżej 12
lat. Może być stosowany krótkotrwale – należy przyjmować najniższą skuteczną jego dawkę przez możliwie najkrótszy czas.

Na co jest Modafen Grip? Wskazaniem do stosowania leku jest łagodzenie dolegliwości towarzyszących grypie i przeziębieniu, o ile
jednym z nich jest niedrożność nosa. Produkt leczniczy posiada w składzie ibuprofen i fenylefryny chlorowodorek, dzięki czemu będzie
pomocny przy takich objawach jak przekrwienie śluzówki nosa, gorączka, ból głowy i gardła, a dodatkowo bóle mięśniowe i stawowe czy
też uczucie zatkania nosa i zatok.

W opakowaniu znajdują się 24 tabletki Modafen Grip. W skład 1 tabletki wchodzi 200 mg ibuprofenu oraz 5 mg fenylefryny
chlorowodorku, a także składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy wnikliwie zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i
postępować zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi, chyba że lekarz zaleci inaczej. Rekomendowane dawkowanie Modafen Grip to
zazwyczaj 2 tabletki przyjmowane co 8 godzin. Należy pilnować, aby przerwa między kolejnymi dawkami nie była mniejsza niż 4 godziny,
a oprócz tego ważne, by nie przyjmować więcej niż 6 tabletek Modafen Grip na dobę. Lek nie powinien być też stosowany dłużej niż 3-5
dni bez konsultacji z lekarzem. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością wody – można to robić niezależnie od
posiłków, jednak przyjmowanie tabletek z posiłkiem zwiększa tolerancję leku i redukuje ryzyko działań niepożądanych ze strony układu
pokarmowego.

W czasie stosowania tabletek Modafen Grip mogą u niektórych pacjentów pojawić się działania niepożądane, chociaż nie występują u
wszystkich. Bardzo często lek powoduje niestrawność, biegunkę lub zaparcia, a oprócz tego gazy, nudności i wymioty. Częste skutki
uboczne Modafen Grip to natomiast bóle i zawroty głowy, a poza tym bezsenność. Niezbyt częste, rzadkie i bardzo rzadkie działania
niepożądane leku, a także te o nieznanej częstości występowania opisano w ulotce.

Lek Modafen Grip przeciwwskazania do stosowania również posiada. To nadwrażliwość na składniki czynne lub pomocnicze tabletek, a
oprócz tego reakcje alergiczne na kwas acetylosalicylowy bądź inne NLPZ w wywiadzie. Lek nie powinien być stosowany przez dzieci w
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wieku poniżej 12 lat, a poza tym przy czynnych lub nawracających wrzodach bądź krwawieniach układu pokarmowego. Nie jest też
wskazany przy cukrzycy, nadczynności tarczycy, ciężkiej niewydolności serca, nerek i wątroby, czy też przy ciężkim nadciśnieniu. Jeśli
pacjentowi przy przeziębieniu lub grypie nie towarzyszą objawy niedrożności nosa, powinien wybrać lek z samym ibuprofenem, a nie 
Modafen Grip, w którym – oprócz ibuprofenu – znajduje się fenylefryny chlorowodorek. Pozostałe przeciwwskazania i środki
ostrożności opisano w dołączonej do opakowania ulotce.

Skład

Każda tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i 5,0 mg fenylefryny chlorowodorku

Wskazania i działanie
Produkt leczniczy stosuje się w celu złagodzenia objawów przeziębienia i grypy z towarzyszącym przekrwieniem błony śluzowej w tym
bólem, bólem głowy, gorączką, bólem gardła, niedrożnością nosa i zatok.

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na ibuprofen, fenylefrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,
u pacjentów, u których wcześniej wystąpiły reakcje nadwrażliwości (np. astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk
naczynioruchowy lub pokrzywka) w odpowiedzi na kwas acetylosalicylowy (aspiryna) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ),
krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ,
czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub krwotoki w wywiadzie (dwa lub więcej odrębne epizody lub
potwierdzenie owrzodzenia lub krwawienia),
ciężka postać nadciśnienia tętniczego, ciężka niewydolność serca, nerek lub wątroby (patrz punkt 4.4),
zaburzenia krzepnięcia krwi oraz hematopoezy,
trzeci trymestr ciąży,
nadczynność tarczycy,
cukrzyca,
jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania,
zatrzymanie moczu,
guz chromochłonny,
u pacjentów, którzy obecnie stosują trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inne leki sympatykomimetyczne, leki beta-
adrenolityczne oraz u pacjentów, którzy obecnie stosują lub stosowali w ciągu ostatnich dwóch tygodni inhibitory
monoaminooksydazy (MAO).

Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli objawy będą
się utrzymywały lub nasilą się, lub jeśli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego dłużej niż przez 3-5 dni pacjent powinien
skonsultować się z lekarzem.
Stosować dwie tabletki co 8 godzin. Należy zachować odstęp co najmniej 4 godzin pomiędzy dawkami i nie stosować więcej niż 6
tabletek w ciągu 24 godzin.
Produkt leczniczy nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków. W przypadku przyjęcia z posiłkiem lub tuż po posiłku działanie produktu może ulec
opóźnieniu. Jednak stosowanie z posiłkiem poprawia tolerancję produktu leczniczego i zmniejsza prawdopodobieństwo występowania
dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

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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