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Theraflu Total Grip, 16 kapsułek
 

Cena: 33,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+6,1mg+0,1g

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania

lek jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy. Objawy te obejmują łagodne i umiarkowane
bóle, gorączkę, uczucie zatkanego nosa #℣佐⌡⌀稀愀戀氀漀欀漀眀愀渀礀 渀漀猀⌡⍃倣℣ oraz mokry kaszel. Lek Theraflu Total Grip jest wskazany do stosowania
tylko u osób dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz u młodzieży w wieku 16 lat i starszej.

Skład

1 kapsułka zawiera substancje czynne: paracetamolu 500mg, chlorowodorek fenylefryny 6,1mg #℣佐⌡⌀挀漀 漀搀瀀漀眀椀愀搀愀 㔀洀最 昀攀渀礀氀攀昀爀礀渀礀 稀愀猀愀搀礀⌡⍃倣℣
oraz gwajafenezyna 100mg. Pozostałe składniki to: kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, laurylosiarczan sodu, talk i stearynian
magnezu. Otoczka kapsułki zawiera: żelatynę, wodę oczyszczoną, indygotynę #℣佐⌡⌀䔀㌀㈀⌡⍃倣℣, dwutlenek tytanu #℣佐⌡⌀䔀㜀⌡⍃倣℣, żółcień chinolinowa
(E104), laurylosiarczan sodu, erytrozyna (E127).

Działanie

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, antyhistaminowe, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

u osób dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży w wieku 16 lat i starszej o masie ciała 50kg lub większej: przyjmować 2 kapsułki
popijając wodą co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb. Nie należy przyjmować więcej niż 6 kapsułek #℣佐⌡⌀㌀ 搀愀眀欀椀 瀀漀 ㈀ 欀愀瀀猀甁䈀欀椀⌡⍃倣℣ na dobę #℣佐⌡⌀挀漀
odpowiada 3000mg paracetamolu, 36,6mg chlorowodorku fenylefryny i 600mg gwajafenezyny#℣䍐⌡⌀⸀ 一椀攀 猀琀漀猀漀眀愁܀ 氀攀欀甀 搁䈀甁簀攀樀 渀椁簀 瀀爀稀攀稀 ㌀
dni. Należy skontaktować się z lekarzem, w przypadku utrzymywania się objawów przez ponad 3 dni lub ich nasilenia albo, jeśli kaszlowi
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towarzyszy wysoka gorączka, wysypka skórna lub uporczywy ból głowy.

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 #℣佐⌡⌀䤀䴀䄀伀⌡⍃倣℣ 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.
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