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Fervex Junior 280mg+100mg+10mg 8 sasz
 

Cena: 24,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,28g+0,1g+0,01g

Opakowanie 8 sasz.

Postać gran.do sp.roztw.doust.

Producent BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum, Phenir

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: A & D PHARMA

ILOŚĆ: 8 saszetek

 

OPIS:

Fervex Junior to lek stosowany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy.

 

DZIAŁANIE:

Fervex Junior w saszetkach jest lekiem złożonym. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Maleinian feniraminy
zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Kwas
askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie. Lek nie zawiera cukru.

 

WSKAZANIA:

Doraźne leczenie objawowe chorób górnych dróg oddechowych: przeziębienia, zapalenia błon śluzowych nosa i gardła, alergicznego
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nieżytu nosa oraz objawów grypopodobnych u dzieci w wieku 7-15 roku życia.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dzieci od 6 do 10 lat: 1 saszetka dwa razy w ciągu 24 godzin. Dzieci od 10 do 12 lat: 1 saszetka trzy razy w ciągu 24 godzin. Dzieci od 12
do 15 lat: 1 saszetka 4 razy w ciągu 24 godzin.

Nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem. Pomiędzy podaniem kolejnych dawek zachować przynajmniej
czterogodzinne odstępy. Zawartość saszetki należy rozpuścić w dostatecznej ilości zimnej lub gorącej wody.

 

SKŁAD:

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg i maleinian feniraminy 10 mg. Pozostałe składniki to:
mannitol, kwas cytrynowy bezwodny, powidon, magnezu cytrynian bezwodny, acesulfam potasowy, aromat malinowy.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować, jeśli występuje: nadwrażliwość na lek (rzadko spotykana) lub inne składniki preparatu, ciężkie upośledzenie czynności
wątroby lub nerek, choroby przebiegające z utrudnioną diurezą, jaskra z wąskim kątem przesączania, przerost prostaty z retencją
moczu, wrodzony niedobór G-6-PD, fenyloketonuria (preparat zawiera aspartam), dzieci do ukończenia 6 r.ż., choroba alkoholowa.

 

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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