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

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

 

 

Vicks AntiGrip Complex x 10 sasz o smaku cytrynowym
 

Cena: 24,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Guaifenesinum, Paracetamolum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Vicks AntiGrip Complex w postaci proszku w saszetkach o smaku cytrynowym jest produktem przeznaczonym do rozpuszczania
w gorącej wodzie oraz picia. Lek może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat.

Na co jest Vicks AntiGrip Complex x 10 sasz. o smaku cytrynowym? Wskazaniem do stosowania leku jest łagodzenie objawów
towarzyszących przeziębieniu i grypie. Lek może być pomocny w przypadku gorączki, poza tym można stosować go przy
dolegliwościach bólowych głowy i gardła, czy też przy bólach mięśniowych towarzyszących chorobie. Lek Vicks AntiGrip Complex x 10
sasz. o smaku cytrynowym wykazuje działanie przeciwbólowe oraz działa przeciwgorączkowo, a dodatkowo ma działanie wykrztuśne i
zmniejszające przekrwienie śluzówki nosa. W składzie leku znajduje się paracetamol i gwajafenezyna, a także chlorowodorek
fenylefryny. Paracetamol ma właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, natomiast gwajafenezyna działa wykrztuśnie. Zawarty w
leku chlorowodorek fenylefryny działa natomiast poprzez redukowanie przekrwienia śluzówki nosa.

W opakowaniu znajduje się 10 saszetek Vicks AntiGrip Complex. W skład każdej saszetki wchodzi proszek o smaku cytrynowym, który
zawiera 500 mg paracetamolu i 200 mg gwajafenezyny, a także 10 mg chlorowodorku fenylefryny. Skład leku uzupełniają substancje
pomocnicze. Przed zastosowaniem leku Vicks AntiGrip Complex x 10 sasz. o smaku cytrynowym należy zapoznać się z treścią ulotki
dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy przestrzegać zaleceń podanych w ulotce. Rekomendowane 
dawkowanie Vicks AntiGrip Complex x 10 sasz. o smaku cytrynowym to 1 saszetka rozpuszczana w gorącej wodzie i stosowana co
4–6 godzin, zależnie od potrzeb. Aby prawidłowo przygotować lek do wypicia, należy rozpuścić zawartość jednej saszetki w 250 ml
gorącej, ale nie wrzącej wody. Następnie należy pozostawić lek do lekkiego ostygnięcia, czyli aż osiągnie temperaturę umożliwiającą
jego swobodne wypicie. Nie należy przyjmować dziennie większej ilości leku niż równowartość 4 saszetek (w podzielonych dawkach).

W czasie stosowania leku Vicks AntiGrip Complex x 10 sasz. o smaku cytrynowym u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania
niepożądane, chociaż nie u każdego się one pojawiają. Często lek powoduje utratę apetytu, nudności lub wymioty, a rzadko przyczynia
się do wystąpienia reakcji alergicznych, dolegliwości bólowych brzucha, czy też biegunki. Rzadkie skutki uboczne Vicks AntiGrip
Complex x 10 sasz. o smaku cytrynowym to również bóle i zawroty głowy, a oprócz tego bezsenność i kołatanie serca, czy też wysokie
ciśnienie krwi, drażliwość, nerwowość i niepokój bądź lęk.
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Nie wszyscy pacjenci mogą stosować lek Vicks AntiGrip Complex x 10 sasz. o smaku cytrynowym, ponieważ ma on 
przeciwwskazania. Lek nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie należy również
podawać go dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Lek nie powinien być też stosowany przez pacjentów z chorobą serca lub nadciśnieniem, a
także nadczynnością tarczycy i cukrzycą, poza tym przeciwwskazanie stanowi ciężka choroba nerek bądź wątroby. Pozostałe
przeciwwskazania opisano w ulotce leku.

Skład
1 saszetka zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezy, 10 mg fenylefryny chlorowodorku.

Wskazania i działanie

Vicks SymptoMed Complete o smaku cytrynowym to proszek w wygodnych do użycia saszetkach, zawierający substancje
wpływające na złagodzenie objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie. Środek wykazuje działanie przeciwbólowe oraz
przeciwgorączkowe i wskazany jest przy bólach różnego pochodzenia, takich jak: ból głowy, bóle mięśniowe towarzyszące
przeziębieniu i grypie, ból gardła oraz kaszel z odksztuszaniem.
Vicks SymptoMed Complete o smaku cytrynowym to preparat przeznaczony do łagodzenia objawów przeziębienia i grypy.
Środek łagodzi ból głowy, ból ciała, ból gardła, znosi gorączka.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Rozpuścić 1 saszetkę w kubku z gorącą ale nie wrzącą wodą (ok. 250 ml). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury nadającej
się do picia. Dorośli i dzieci od 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godz. w razie potrzeby. Nie więcej niż 4 saszetki na dobę.

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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