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Coldrex Muco Grip 10 sasz.
 

Cena: 26,65 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,2g+0,01g

Opakowanie 10 sasz.

Postać pr.do p.rozt.doust.

Producent WRAFTON LABORATORIES LTD

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum, Guaifenesinum, Phenylephr

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: OMEGA PHARMA

ILOŚĆ: 10 saszetek

 

OPIS:

Coldrex Muco Grip to lek łagodzący objawy przeziębienia i grypy.

 

DZIAŁANIE:

Lek ten zawiera paracetamol, który jest lekiem przeciwbólowym oraz obniżającym temperaturę ciała w przypadku gorączki,
gwajafenezynę, która jest lekiem wykrztuśnym rozrzedzającym wydzielinę oskrzeli oraz fenylefrynę, która jest lekiem obkurczającym
naczynia, przez co zmniejsza obrzęk nosa i ułatwia jego udrożnienie.

 

WSKAZANIA:

Saszetki przeznaczone są do krótkotrwałego, doraźnego łagodzenia objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie, takich jak ból, ból
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głowy, nieżyt nosa, ból gardła, dreszcze i gorączka oraz ułatwianie odkrztuszania przy kaszlu produktywnym.

 

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 1,5 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: substancje czynne: paracetamol 500 mg, gwajafenezyna 200 mg i fenylefryny chlorowodorek 10 mg oraz
substancje pomocnicze: sacharoza, aspartam (E 951), sodu cytrynian i sodu cyklaminian (E 952).

 

OSTRZEŻENIA: 

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku; ciąża lub karmienie piersią; schorzenia wątroby lub chorobę nerek;
choroby serca; anemia; nadciśnienie tętnicze; nadczynność tarczycy; cukrzyca; guz chromochłonny nadnerczy; jaskra; problemy z
oddawaniem moczu. 

Nie należy stosować, jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol; przyjmuje inne leki obkurczające naczynia i leki
stymulujące; stosuje leki tłumiące suchy kaszel. 

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat. 

Nie stosować z innymi lekami na grypę, przeziębienie lub obkurczającymi naczynia. 

Jeśli po zażyciu występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

 

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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