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Theraflu extra grip x 10 sasz
 

Cena: 28,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Pheniramini maleas,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis
Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Pheniramini maleas, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 650 mg + 10 mg
+ 20 mg

Theraflu Extra Grip po rozpuszczeniu w wodzie tworzy gorący, aromatyczny napój.

Zawiera jako substancje czynne: chlorowodorek fenylefryny zmniejszający przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, paracetamol
działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo oraz maleinian feniraminy - substancję antyhistaminową zmniejszającą produkcję
śluzowej wydzieliny w nosie.

Theraflu Extra Grip stosuje się w leczeniu objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno-
stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa (katar), kichanie.

Lek zawiera paracetamol.

1 saszetka zawiera proszek do sporządzania roztworu doustnego o naturalnym aromacie cytrynowym. Proszek jest rozpuszczalny w
gorącej wodzie.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

leczy objawy grypy i przeziębienia: gorączka, katar, bóle głowy, bóle kostno-stawowe, bóle mięśni, kichanie, dreszcze

Składniki
1 saszetka zawiera: paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mg oraz substancje pomocnicze, w
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tym: 12,6 g sacharozy, żółcień pomarańczową i 42,2 mg sodu - szczegółowe informacje w ulotce

Stosowanie
Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance gorącej wody. Wypić po wystygnięciu do
odpowiedniej temperatury. Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki. W razie konieczności dalszego leczenia objawowego
dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. W ciągu doby można przyjąć zawartość 3 saszetek. Zgodnie z przedstawionym
schematem dawkowania preparat można stosować nieprzerwanie wyłącznie przez 5 kolejnych dni.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Droga podania: doustna

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek może powodować senność. Podczas stosowania preparatu Theraflu ExtraGrip nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać
urządzeń mechanicznych. Uczucie senności może nasilać się u osób stosujących lek i przyjmujących leki nasenne lub pijących napoje
alkoholowe. Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Ważne
Nr pozwolenia: 11880

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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