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

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

 

 

Theraflu Maxgrip x 10 sasz
 

Cena: 31,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Paracetamolum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Cechy

udrożnia nos i zatoki, ułatwia oddychanie, obniża gorączkę, zmniejsza ból głowy i gardła
smak owoców leśnych i mentolu
Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum, (1000 mg + 70 mg + 10 mg), proszek do sporządzania
roztworu doustnego

Składniki
1 saszetka zawiera jako substancje czynne 1000 mg paracetamolu, 70 mg kwasu askorbowego i 10 mg chlorowodorku fenylefryny oraz
substancje pomocnicze, w tym: 5 g sacharozy, 117 mg sodu, żółcień pomarańczową, karmoizynę i aspartam - szczegółowe informacje
w dołączonej ulotce

Stosowanie
Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Jedną saszetkę leku Theraflu Max Grip w razie konieczności co 4 do 6 godzin, do 4 razy na dobę. Nie
stosować więcej niż 4 saszetki na dobę.

Sposób użycia
Wsypać zawartość saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie konieczności dodać
zimnej wody lub dosłodzić. Szczegółowe informacje w ulotce umieszczonej wewnątrz opakowania.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Do stosowania doustnego.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 °C.
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Przeciwwskazania
Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol i (lub) sympatykomimetyki (np. leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej
nosa) - patrz ulotka. W razie zażycia dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się
dobrze, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby. Lek może powodować zawroty głowy.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Ważne
Nr pozwolenia: 20189

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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