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Tantum Flu smak cytrynowy 10 sasz.
 

Cena: 6,93 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,6g+0,01g

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.do sp.rozt.doust.

Producent ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum, Phenylephrini
hydrochloridum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: ANGELINI

ILOŚĆ: 10 saszetek

 

OPIS:

Tantum Flu to lek przeznaczony do stosowania w celu łagodzenia objawów przeziębienia i grypy.

 

DZIAŁANIE:

Łagodzi objawy przeziębienia, działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

 

WSKAZANIA:

W dolegliwości bólowych (m.in. bólu gardła i głowy), obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa oraz w celu obniżenia temperatury.
Tantum Flu o smaku pomarańczowym należy stosować u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godzin. Rozpuścić zawartość 1 saszetki w szklance gorącej lub zimnej wody (około
150ml), ewentualnie dosłodzić do smaku.

 

SKŁAD:

Każda saszetka zawiera: substancje czynne: 600 mg paracetamolu i 10 mg fenylefryny chlorowodorku (co odpowiada 8,2 mg
fenylefryny). Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, skrobia kukurydziana, sodu cyklaminian,
sacharoza sodowa, kwas askorbowy, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat cytrynowy, kurkumina proszek 5% P-WD (kurkumina
E100 + syrop glukozowy wysuszony).

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować tego leku jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, ponieważ przyjęcie więcej niż 6 – 8 g
paracetamolu na dobę może uszkodzić wątrobę. 

Podczas stosowania tego leku nie należy spożywać alkoholu. 

Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, fenylefryny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6); - jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca; - jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi
(nadciśnienie) lub nadczynność tarczycy; - jeśli pacjent przyjmuje lub w ciągu ostatnich 14 dni przyjmował leki zwane inhibitorami
monoaminooksydazy (IMAO), stosowane zazwyczaj w leczeniu depresji; - jeśli pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające przekrwienie
błony śluzowej nosa i oczu (sympatykomimetyki). 

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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