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THERAFLU TOTAL GRIP proszek x 10sasz.
 

Cena: 24,41 zł

Opis słownikowy

MARKA THERAFLU

OPAKOWANIE 10 sasz.

POSTAĆ PROSZEK DO SPORZĄDZENIA ROZTWORU

PRODUCENT GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Paracetamolum, Guaifenesinum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis produktu
Lek jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy. Objawy te obejmują łagodne i umiarkowane
bóle, gorączkę, uczucie zatkanego nosa (zablokowany nos) 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.

Działanie
Lek Theraflu Total Grip zawiera trzy substancje czynne:

Paracetamol, który jest substancją przeciwbólową i przeciwgorączkową (obniża temperaturę ciała w przypadku gorączki).
Chlorowodorek fenylefryny, który zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos i ułatwia
oddychanie poprzez zmniejszenie obrzęku w przewodach nosowych.
Gwajafenezyna jest lekiem wykrztuśnym, który rozrzedza wydzielinę (flegmę) i zmniejsza nasilenie mokrego kaszlu.

Sposób użycia
U osób dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży w wieku 16 lat i starszej o masie ciała 50kg lub większej: przyjmować 1 saszetkę
co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb. Nie należy przyjmować więcej niż 3 saszetki na dobę. Nie stosować leku dłużej niż przez 3 dni.
Należy skontaktować się z lekarzem, w przypadku utrzymywania się objawów przez ponad 3 dni lub ich nasilenia albo, jeśli kaszlowi
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 (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.
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Składniki
1 saszetka zawiera substancje czynne: paracetamolu 1000mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2mg (co odpowiada 5mg fenylefryny
zasady) oraz gwajafenezyna 200mg. Pozostałe składniki to: 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)
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