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Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy 10 sasz
 

Cena: 28,45 PLN

Opis słownikowy

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

Opakowanie 10 sasz.

Postać pr.do p.rozt.doust.

Producent WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG
DER PROCTER & GAMBLE GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum, Guaifenesinum, Phenylephr

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Teva Pharmaceuticals Polska Sp z oo

Ul Emilii Plater 53 Warszawa

ILOŚĆ:  10 saszetek

 

Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy w postaci 10 saszetek zawierających proszek do przyrządzania roztworu doustnego

 

 

 

DZIAŁANIE:

Lek Vicks Symptomed Complete o smaku cytrynowym zawiera trzy substancje czynne: paracetamol, lek przeciwbólowy, skuteczny w
walce z bólem głowy, gardła oraz obniżający gorączkę; gwajafenezyna, lek wykrztuśny, który rozrzedza wydzielinę ułatwiając
odkrztuszanie w mokrym kaszlu; fenelyfryny chlorowodorek, lek zmniejszający nieżyt nosa, który zmniejsza też obrzęk błony śluzowej
nosa i w ten sposób umożliwia jego udrożnienie. Vicks Symptomed Complete o smaku cytrynowym należy przyjmować jedynie w razie,
gdy u pacjenta występują wszystkie objawy: ból, gorączka, niedrożność nosa i mokry kaszel.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

WSKAZANIA:

Krótkotrwałe, doraźne łagodzenie objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie, takich jak ból o

nasileniu łagodnym do umiarkowanego, gorączka, nieżyt nosa oraz ułatwianie odkrztuszania przy

kaszlu produktywnym

 

DAWKOWANIE:

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w standardowym kubku gorącej, lecz nie wrzącej wody (około

250 ml). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury nadającej się do picia.

Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: Jedna saszetka.

W razie potrzeby podawać co cztery godziny, ale nie przekraczać czterech dawek (saszetek) w ciągu 24 godzin.

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat, z wyjątkiem wskazania podawania przez lekarza.

Nie podawać pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek 

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy zasięgnąć porady lekarza.

 

SKŁAD:

1 saszetka zawiera:

500 mg paracetamol

200 mg gwajafenezyna

10 mg fenylefryny chlorowodorek

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie zaleca się długotrwałego stosowania leku.

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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