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Ultravox Maxe smak miętowy 8,75 mg; 24 pastylki
 

Cena: 30,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka 8,75 mg

Opakowanie 24 szt.

Postać pastyl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Flurbiprofenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  USP Zdrowie Sp z o.o.

ILOŚĆ:  24 pastylki do ssania

 

Ultravox Maxe to lek stosowany w łagodzeniu objawów stanu zapalnego gardła zawierający substancje czynną flurbiprofen należącą do
grupy leków NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które działają przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Pastylki twarde o smaku miętowym

 

 

DZIAŁANIE:

Flurbiprofen należy do grupy leków NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które działają przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i
przeciwzapalnie. Leki te działają poprzez zmianę sposobu odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę.

 

WSKAZANIA:
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Ultravox Maxe wskazany jest do krótkotrwałego stosowania w celu łagodzenia objawów stanu zapalnego gardła, takich jak: ból, obrzęk i
trudności w połykaniu.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 pastylka co 3-6 godzin.

Nie należy przekraczać więcej niż 5 pastylek na dobę oraz nie należy przyjmować leku dłużej niż 3 dni bez kontroli lekarza.

 

SKŁAD:

Substancją pomocniczą leku jest: flurbiprofen.

Jedna pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu.

Substancje pomocnicze: sacharoza, glukoza ciekła, makrogol 300 (E-1521), olejek eteryczny miętowy, lewomentol.

 

OSTRZEŻENIA: 

Ultravox Maxe zawiera sacharozę i glukozę - jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem tego leku
należy skonsultować się z lekarzem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przed rozpoczęciem stosowania Ultravox Maxe należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono astmę lub alergie,

jeśli u pacjenta stwierdzono zapalenie migdałków (obrzęk migdałków) lub jeśli istnieje podejrzenie zakażenia bakteryjnego (gdyż pacjent
może wymagać podania antybiotyku),

jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę układu krążenia, wątroby lub nerek,

jeśli pacjent przebył udar,

jeśli pacjent cierpi na choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna),

jeśli pacjent ma nadciśnienie,

jeśli pacjent cierpi na przewlekłą chorobę autoimmunologiczną (w tym toczeń rumieniowaty układowy lub mieszaną chorobę tkanki
łącznej),

jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, gdyż wówczas z większym prawdopodobieństwem mogą wystąpić działania niepożądane
wymienione w tej ulotce,

jeśli pacjentka jest w pierwszych 6 miesiącach ciąży lub jeśli karmi piersią.

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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