
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Theraflu extra grip x 14 sasz
 

Cena: 39,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 14 sasz

Postać Proszki

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Pheniramini maleas,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Theraflu Extra Grip to lek na objawy grypy i przeziębienia w formie saszetek, z potrójną formułą bazująca na trzech skutecznie
działających składnikach aktywnych. Pierwszy z nich to paracetamol, który występuje w największej ilości. Działa on przeciwbólowo, jak
i przeciwgorączkowo, dzięki czemu jest wskazany przy takich dolegliwościach jak bóle głowy, stawów, mięśni oraz podwyższona
temperatura i dreszcze. Na drugim miejscu pod względem ilości jest maleinian feniraminy. Jest to składnik łagodzący objawy alergiczne,
w tym kichanie, przekrwienie błony śluzowej i zatok oraz swędzenie. Co za tym idzie, przyczynia się do zredukowania obrzęku w
okolicach nosa oraz zmniejszenia częstotliwości kichania. Ostatnim składnikiem jest chlorowodorek fenylefryny. Jego działanie polega
na obkurczaniu błony śluzowej nosa i zatok. To z kolei pozwala zmniejszyć ilość wydzieliny śluzowej, która wydostaje się z nosa, a tym
samym na przywrócić drożność.

Przed zastosowaniem Theraflu Extra Grip należy upewnić się, czy nie dotyczą nas przeciwwskazania znajdujące się na opakowaniu.
Konieczne jest dokładne zapoznanie się ze składem i upewnienie, czy nie występuje u nas nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku.
Osoby, które zmagają się z ciężkimi schorzeniami układu krwionośnego, dolegliwościami ze strony wątroby, nerek oraz nadciśnieniem
tętniczym, nie powinny przyjmować preparatu. Jego stosowanie jest wykluczone również w przypadku występowania takich chorób jak
gruczolak gruczołu krokowego (zwłaszcza z tendencją do zalegania moczu), niedrożność szyi pęcherza moczowego oraz niedrożność
odźwiernika dwunastnicy. Kolejne wykluczenia to cukrzyca, czynna choroba wrzodowa, różnego rodzaju choroby płuc, łącznie z astmą,
jaskra z wąskim kątem przesączania i padaczka. Z przyjmowania Theraflu Extra Grip muszą też zrezygnować osoby z wrodzonym
niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosfatazy fosforanowej. Lek nie może być łączony z inhibitorami MAO, czyli lekami
przeciwdepresyjnymi, znanymi jako inhibitory monoaminooksydazy, do 2 tygodni po ich odstawieniu.

Nie powinno się go też przyjmować z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Z uwagi na fakt, iż jest on popularnym składnikiem
wielu preparatów, należy dokładnie zapoznać się z ich składem. Spożywanie większej dawki niż zalecana wiąże się bowiem z ryzykiem
poważnego uszkodzenia wątroby. Saszetki Theraflu Extra Grip nie powinny być zażywane przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.
Lek jest wskazany przy objawach przeziębienia, czyli wirusowej infekcji górnych dróg oddechowych - gardła i nosa. Przeziębienie może
zostać wywołane przez ponad 200 różnych wirusów, jednak nie jest poważną dolegliwością i zazwyczaj mija w ciągu 7-10 dni. Rzadko
towarzyszy mu gorączka, dreszcze i bóle głowy. Jeśli chodzi o uczucie zmęczenia jest ono raczej łagodne, podobnie jak bóle kostno-
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stawowe. Theraflu Extra Grip może sprawdzić się przy typowych objawach przeziębienia, do których należą ból gardła, przekrwienie i
obrzęk błony śluzowej nosa oraz suchy kaszel. Może pomóc także w przypadku zalegania wydzieliny, co zazwyczaj występuje na
umiarkowanym poziomie.

Grypa to z kolei infekcja wirusowa całego układu oddechowego, a zatem dotyczy zarówno nosa, gardła, jak i płuc. Wywołuje ją wirus
grypy, który jest bardzo podatny na mutacje. Z tego względu, ryzyko zachorowania jest duże, z uwagi na pojawianie się kolejnych
szczepów. Objawy grypy to najczęściej gorączka, dreszcze, bóle głowy i mocne bóle stawowo-kostne. W przeciwieństwie do
przeziębienia, chorym towarzyszy silne uczucie zmęczenia, jednak rzadko pojawia się obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa czy ból
gardła. Charakterystycznym objawem jest ponadto mokry kaszel i duża ilość zalegającej wydzieliny. Lek Theraflu Extra Grip w formie
saszetek może wspomóc również przy takich symptomach, ograniczając ryzyko ich nasilenia. Możliwe jest zatem przywrócenie
prawidłowej temperatury ciała, złagodzenie bólu głowy, rozrzedzenie wydzieliny, co ułatwi jej odksztuszanie oraz zmniejszenie bólu kości
i stawów.

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
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.
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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.
 

Galeria
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