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Coldrex MaxGrip o smaku cytrowym 10 saszetek
 

Cena: 25,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka (1g+0,04g+0,01g)/sasz.

Opakowanie 10 sasz.

Postać pr.do p.rozt.doust.

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum, Phenyl

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: OMEGA PHARMA

ILOŚĆ: 10 saszetek

 

OPIS:

Coldrex Maxgrip o smaku cytrynowym jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, obkurczającym naczynia
krwionośne błony śluzowej nosa i zmniejszającym jej przekrwienie, a w wyniku tego udrażniającym nos i zatoki.

 

DZIAŁANIE:

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, obkurczającym naczynia krwionośne błony śluzowej nosa i zmniejszającym jej
przekrwienie, a w wyniku tego udrażniającym nos i zatoki.

 

WSKAZANIA:

W objawach grypy lub przeziębienia, takich jak: bóle głowy, dreszcze, bóle gardła, niedrożność przewodów nosowych.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Wsypać zawartość 1 saszetki do standardowego kubka. Napełnić kubek 250 ml gorącej, ale nie wrzącej, wody. Mieszać do
rozpuszczenia i pozostawić do uzyskania temperatury umożliwiającej wypicie. Wypić roztwór w ciągu 1½ godziny. Zalecana dawka –
dorośli, pacjenci w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 1 saszetka co 4 godziny, w razie potrzeby. Nie stosować więcej niż
4 saszetki (4 dawki) w ciągu doby. Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

 

SKŁAD:

1 saszetka zawiera: paracetamol 1000 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, witamina C 40 mg oraz substancje pomocnicze:
sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, skrobia kukurydziana, sodu cyklaminian, sodu sacharyna, bezwodna krzemionka
koloidalna, aromat cytrynowy, kurkumina (E100).

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować u osób z nadwrażliwością na składniki preparatu, ciężką niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek, z
chorobą alkoholową, przyjmujących zydowudynę (stosowaną w leczeniu zakażeń wirusem HIV), przyjmujących inhibitory
monoaminooksydazy (MAO) w ciągu 2 tygodni po ich ostatnim zastosowaniu.

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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