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Theraflu Total Grip x 16 kaps
 

Cena: 26,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 16 kaps

Postać Kapsułki

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Phenylephrini
hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis
500 mg + 6,1 mg + 100 mg, kapsułki twarde, Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Guaifenesinum

Kiedy stosować lek Theraflu Total Grip
Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy. Objawy te obejmują bóle o nasileniu łagodnym do umiarkowanego,
gorączkę, zablokowany nos i produktywny kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny. Lek wykazuje również działanie wykrztuśne w przypadku
mokrego kaszlu (rozrzedza wydzielinę).

Lek zawiera paracetamol

OTC - lek wydawany bez recepty

Cechy

krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy. Objawy te obejmują: bóle o nasileniu łagodnym do
umiarkowanego, gorączkę, zablokowany nos i produktywny kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny

Składniki
Każda kapsułka zawiera: 500 mg paracetamolu, 6,1 g chlorowodorku fenylefryny, 100 mg gwajafenezyny

Stosowanie
Dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat.

Jak przyjmować Theraflu Total Grip
Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku 16 lat i starsza o masie ciała 50 kg i większej. Dwie kapsułki, co 4 do 6 godzin, w razie
potrzeby. Nie należy przyjmować więcej niż 6 kapsułek na dobę. Nie stosować leku dłużej niż 3 dni. Kapsułki należy połykać w całości,
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popijając wodą. Nie rozgryzać. Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 16 lat i młodzieży w wieku 16 - 18 lat ważących mniej
niż 50 kg.

Podanie doustne. Nie rozgryzać.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
NIE PRZYJMOWAĆ DAWKI WIĘKSZEJ NIŻ ZALECANA
Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni lub jeżeli się nasilają, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
W razie przedawkowania należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, nawet w przypadku dobrego samopoczucia.

Nie należy stosować lekami stosowanymi w leczeniu kaszlu, przeziębienia lub kataru, a także z alkoholem.
Nie należy stosować leku podczas ciąży lub karmienia piersią.

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

stosowania innych leków,
gdy pacjent znajduje się pod opieką medyczną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Ważne
Pozwolenie nr: 23577

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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