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Vicks AntiGrip Zatoki i Katar 650 mg + 16 mg + 4 mg,
granulat do sporządzania roztworu doustnego, 10 saszetek
 

Cena: 27,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,65g+0,016g+4mg)/sasz.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Opis produktu
 

Lek Vicks AntiGrip Zatoki i Katar jest wskazany w leczeniu objawowym przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub
umiarkowanym bólem (np. bólem głowy, gardła, mięśni, zatok przynosowych), obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z
tworzeniem wydzieliny.
Vicks AntiGrip Zatoki i Katar to połączenie:

paracetamolu – substancji przeciwgorączkowej i przeciwbólowej
fenylefryny – substancji zmniejszającej obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych
chlorfenaminy – substancji przeciwhistaminowej, zmniejszającej ilość wydzieliny z nosa.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 

Zastosowanie

Leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem (np. bólem głowy, gardła,
mięśni), obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.
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Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, fenylefryny wodorowinian i chlorfenaminy maleinian.Substancje pomocnicze to: mannitol
(E 421), sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy PHS 132958 (zawiera
butylohydroksyanizol (E 320), siarczyny, cytral, cytronellol, D-limonen, geraniol, linalol).

 

 

Jak stosować lek Vicks AntiGrip Zatoki i Katar?

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.

Zalecana dawka to:

Dorośli: Jedna saszetka co 4-6 godzin (cztery do sześciu razy na dobę). Nie należy stosować więcej niż 6 saszetek w ciągu doby. Jeżeli
gorączka występuje dłużej niż przez 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłużej niż 5 dni, objawy ulegają nasileniu lub pojawiają się nowe,
należy zwrócić się do lekarza. Vicks AntiGrip Zatoki i Katar należy stosować, gdy występują objawy bólowe i gorączka. W przypadku ich
ustąpienia powinno się zakończyć stosowanie leku. U pacjentów dorosłych o masie ciała poniżej 50 kg, pacjentów z zespołem Gilberta
(rodzinna żółtaczka niehemolityczna), pacjentów odwodnionych, długotrwale niedożywionych, lub pacjentów z przewlekłą chorobą
alkoholową należy stosować następujący schemat dawkowania: jedna saszetka 2-3 razy na dobę w odstępie czasu 6-8 godzin.

Pacjenci z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby: Nie należy przyjmować więcej niż 2 g paracetamolu (3 saszetki Vicks
AntiGrip Zatoki i Katar) na dobę, zachowując minimalnie 8-godzinny odstęp pomiędzy przyjmowanymi dawkami.

Pacjenci z niewydolnością nerek: Ze względu na zawartą dawkę paracetamolu lek ten nie jest wskazany do stosowania w tej grupie
pacjentów.

Sposób przygotowania: Zawartość jednej saszetki rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej, lecz nie wrzącej wody (najlepiej w połowie
szklanki wody). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury odpowiedniej do picia.

 

Vicks AntiGrip Zatoki i Katar - przeciwskazania

 

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze;
Jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy
Jeśli pacjent ma jakąkolwiek ciężką chorobę serca lub tętnic (taką jak choroba wieńcowa);
Jeśli u pacjenta stwierdzono tachykardię (zbyt szybkie bicie serca);
Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek;
Jeśli pacjent ma jaskrę;
Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;
Jeśli pacjent leczony jest lekiem z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, (IMAO) (takimi jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub
leki stosowane do leczenia choroby Parkinsona) oraz w okresie 15 dni po ich odstawieniu;
Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży , ze względu na dużą dawkę paracetamolu.
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Uwagi do stosowania

Nie należy stosować leku Vicks Antigrip u osób w podeszłym wieku bez konsultacji z lekarzem. Ze względu na zawartość fenylefryny i
chlorfenaminy u pacjentów w podeszłym wieku mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak: bradykardia (wolne bicie serca) lub
zmniejszenie pojemności minutowej serca. Należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, szczególnie u pacjentów z chorobami serca. U
starszych pacjentów bardziej prawdopodobne jest wystąpienie objawów takich jak: zawroty głowy, uspokojenie, uczucie splątania, niskie
ciśnienie krwi, pobudzenie, suchość w jamie ustnej i zatrzymanie moczu.
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