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Theraflu Total Grip x 10 sasz
 

Cena: 30,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Guaifenesinum, Paracetamolum, Phenylephr

Opis produktu
 

Skład

Substancjami czynnymi leku są paracetamol, chlorowodorek fenylefryny i gwajafenezyna.
Jedna saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 12,2 mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 10 mg fenylefryny
zasady) oraz 200 mg gwajafenezyny.
Pozostałe składniki: sacharoza, cytrynian sodu, kwas cytrynowy bezwodny, kwas winowy, aromat cytrynowy 87A069,
aromat cytrynowy 875060 (zawiera butylohydroksyanizol), aromat mentolowy 876026, acesulfam potasowy (E950),
aromat cytrynowy 501.476/AP05.04, aspartam (E951), aromat cytrynowy 875928, żółcień chinolinowa (E104).

Wskazania i działanie

Lek Theraflu Total Grip jest wskazany do krótkotrwałego leczenie objawów przeziębienia, dreszczy i grypy, w tym łagodnego do
umiarkowanego bólu i/lub gorączki, przekrwienia błony śluzowej nosa, a także ma działanie wykrztuśne w przypadku kaszlu z
odkrztuszaniem.
Produkt Theraflu Total Grip jest wskazany u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca,
nadczynność tarczycy, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, guz chromochłonny nadnerczy, pacjenci stosujący inhibitory
monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące
receptory beta-adrenergiczne .Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony
śluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy.

Dawkowanie

Osoby dorosłe (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku 16 i więcej lat o masie ciała 50 kg lub większej:
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Jedna saszetka co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb. Łączna dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 saszetek na
dobę (1 saszetka przyjmowana trzy razy na dobę). Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 3 dni.

Pacjenci powinni zasięgnąć porady lekarza, jeżeli objawy będą utrzymywały się dłużej niż 3 dni lub będą się nasilały, albo też
jeżeli u pacjenta będzie występował kaszel w połączeniu z wysoką gorączką, wysypką skórną lub uporczywym bólem głowy.
Tego produktu leczniczego nie należy stosować u osób dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz młodzieży w wieku 16 i więcej
lat, jeżeli ich masa ciała wynosi poniżej 50 kg.

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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