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Theraflu Total Grip parac+phen+guai 16kaps
 

Cena: 30,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+6,1mg+0,1g

Opakowanie 16 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum, Phenylephrini hydrochlori

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Wincentego Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

ILOŚĆ: 16 kapsułek

 

 

Lek Theraflu Total Grip zwalcza gorączkę, bóle, dreszcze, zatkany nos, kaszel z wydzieliną

 

 

DZIAŁANIE:

Lek Theraflu TOTAL GRIP zawiera trzy substancje czynne:

Paracetamol, który jest substancją przeciwbólową i przeciwgorączkową 

Chlorowodorek fenylefryny, który zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos i ułatwia oddychanie
poprzez zmniejszenie obrzęku w przewodach nosowych.
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Gwajafenezyna jest lekiem wykrztuśnym, który rozrzedza wydzielinę  i zmniejsza nasilenie mokrego kaszlu.

 

WSKAZANIA:

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy i grypy, w tym łagodnego do umiarkowanego bólu i/lub gorączki, przekrwienia
błony śluzowej nosa, a także działanie wykrztuśne w przypadku kaszlu z odkrztuszaniem.

 

Produkt Theraflu Total Grip jest wskazany u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat.

 

DAWKOWANIE:

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

U osób dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży w wieku 16 lat i starszej o masie ciała 50 kg lub większej: Przyjmować 2 kapsułki
popijając wodą co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb. Nie należy przyjmować więcej niż 6 kapsułek (3 dawki po 2 kapsułki) na dobę (co
odpowiada 3000 mg paracetamolu, 36,6 mg chlorowodorku fenylefryny i 600 mg gwajafenezyny).

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 skoma lub uporczywy ból głowy.

 

SKŁAD:

Substancjami czynnymi leku są paracetamol, chlorowodorek fenylefryny gwajafenezyna.

Jedna kapsułka zawiera 500 mg paracetamolu, 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 5 mg fenylefryny zasady) oraz 100 mg
gwajafenezyny.

Pozostałe składniki to: kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, lauryloslarczan sodu, talk i stearynian magnezu.

Otoczka kapsułki zawiera: żelatynę, wodę oczyszczoną, indygotynę (E132), dwutlenek tytanu (El 71), żółcień chinolinową (E104),
laurylosiarczan sodu, erytrozyna (E127)

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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