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ANTYGRYPIN COMPLEX 10 tabletek musujących
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,2g+4mg

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Chlorphenamini maleas

Opis produktu
 

WskazaniaAntyGrypin noc 10 tabletek musujących.Objawy grypy, przeziębienia, ból głowy, gorączka, ból gardła, nieżyt nosa i
gardłaProdukt przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życiaDziałanieAntyGrypin noc jest lekiem złożonym,
zawierającym 3 substancje czynne: paracetamol, którydziała przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, maleinian chlorofenaminy,
któryzmniejsza wyciek wydzieliny śluzowej z nosa, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu oraz kwas askorbowy, któryuzupełnia
niedobory witaminy C w organizmieSposób użyciaLek należy zawsze przyjmować 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. Stosowanie u dorosłych i
młodzieży powyżej 15 lat:Zalecana dawka to: w razie konieczności zawartość 1 saszetek na 30 min. przed snem. Nie stosować więcej
niż zawartość 3 saszetek na dobę w dawkach podzielonych, przy czym dawek nie można powtarzać częściej niż co 4
godziny.WażneNależy zachować ostrożność stosując: pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe oraz leki zastępcze),
neuroleptyki(leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, głównie schizofrenii i innych psychoz), barbiturany(leki nasennei
stosowane w leczeniu padaczki), -benzodiazepiny(leki o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym
izmniejszającym napięcie mięśni), leki przeciwlękowe inne niż benzodiazepiny (np. meprobamat), leki nasenne(lorazepam, diazepam),
leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina), -leki
przeciwhistaminowe blokujące receptor H1(leki stosowane w leczeniu chorób alergicznych), leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu na
ośrodkowyukład nerwowy, baklofen(lek rozkurczający mięśnie), talidomid(lek wpływający na układ odpornościowy, stosowany w
leczeniu szpiczaka mnogiego), antycholinergiczne leki przeciwparkinsonowskie(jak benzatropina), leki podobne do atropiny o działaniu
przeciwskurczowym(zawierające hioscynę), dyzopyramid(lek stosowany w chorobach serca), neuroleptyki z grupy pochodnych
fenotiazyny(leki stosowane w leczeniu psychoz, jak chlopromazyna, tiorydazyna, perfenazyna), klozapinę(lek stosowany w leczeniu
schizofrenii i zaburzeń psychicznych w przebiegu choroby Parkinsona), salicylamid(lek przeciwbólowy), ryfampicynę(antybiotyk), leki
przeciwpadaczkowe(np. fenytoina, karbamazepina, lamotrygina i inne), leki nasenne z grupy barbituranów i inne leki indukujące enzymy
wątrobowe, kofeinę, niesteroidowe leki przeciwzapalne(aspiryna, ibuprofen, diklofenak,naproksen), leki przeciwzakrzepowe z grupy
kumaryny(acenokumarol, warfaryna)Ciąża i karmienie piersią:Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, żemoże być w
ciąży lub gdy planuje miećdziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.CiążaNie zaleca się
stosowania lekuAntyGrypin noc w okresie ciąży.Karmienie piersiąNie zaleca się stosowania leku AntyGrypin noc w okresiekarmienia
piersią.PłodnośćBadania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu paracetamolu, maleinianu chlorofenaminy ani kwasu
askorbowego na płodność.Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:Nie należy stosować tego produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej
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15 lat.SkładSubstancje czynne: paracetamol, kwas askorbinowy, maleinian chlorofenaminy pozostałe składniki: kwas cytrynowy, sodu
wodorowęglan, izomalt, makrogol 6000, sacharyna sodowa (E 954), aromat cytrynowy, magnezu stearynian.Każda tabletka zawiera 500
paracetamolu, 200 g kwasu askorbinowego i 4 mg chlorofenaminy maleinianu.
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