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COLDREX MUCO GRIP proszek 10 saszetek DATA
WAŻNOŚCI 30.06.2023
 

Cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

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

Opakowanie 10 sasz.

Postać pr.do p.rozt.doust.

Producent OMEGA PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamol, Guaifenesi, Phenyleph.hydr.

Opis produktu
 

WskazaniaCOLDREX MUCO GRIP proszek 10 saszetekColdrex Muco Grip w postaci saszetek do rozpuszczania w wodzie wskazany jest
do krótkotrwałego, doraźnego stosowania celem łagodzenia objawów, które towarzyszą przeziębieniu i grypie, takich jak: ból, ból głowy,
nieżyt nosa, ból gardła, dreszcze i gorączka. Lek ułatwia też odkrztuszanie przy kaszlu produktywnym. Przeznaczony dla osób dorosłych
oraz młodzieży powyżej 12. roku życia.DziałanieLek Coldrex Muco Grip jako substancje czynne zawiera paracetamol, gwajafenezynę
oraz fenylefrynę. Paracetamol charakteryzuje się działaniem przeciwbólowym oraz obniżającym temperaturę ciała w przypadku
gorączki. Gwajafenezyna rozrzedza wydzielinę oskrzeli jednocześnie ułatwiając wykrztuszanie. Fenylefryna natomiast to lek
obkurczający naczynia. Dzięki temu zmniejszony zostaje obrzęk nosa, a jego udrożnienie staje się łatwiesze. Lek skutecznie łagodzi ból
głowy czy gardła oraz nieżyt nosa. Eliminuje dreszcze i obniża gorączkę. Co więcej, ma przyjemny, cytrynowo-miętowy smak.Sposób
użyciaWsyp zawartość 1 saszetki do standardowego kubka. Napełnij kubek 250 ml gorącej, ale nie wrzącej, wody. Mieszaj do
rozpuszczenia i pozostaw do uzyskania temperatury umożliwiającej wypicie. Wypij roztwór w ciągu 1½ godziny.Zalecana dawka:Dorośli,
pacjenci w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 1 saszetka co 4 godziny, w razie potrzeby.Nie należy stosować więcej niż 4
saszetki (4 dawki) w ciągu doby.Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpi poprawa lub pacjent poczuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.WażneLek Coldrex Muco Grip jest niewskazany w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.Nie należy go podawać dzieciom w
wieku poniżej 12 lat.Nie stosować w przypadku gdy chora osoba ma:uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, gwajafenezynę,
fenylefrynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku;schorzenia wątroby lub chorobę nerek, w tym alkoholową chorobę
wątroby;chorobę serca lub zaburzenia sercowo-naczyniowe lub zaburzenia krwi, takie jak anemia (mała ilość czerwonych ciałek
krwi);nadciśnienie tętnicze;nadczynność tarczycy;cukrzycę;guz chromochłonny nadnerczy;jaskrę, w tym jaskrę z zamkniętym
kątem;problemy z oddawaniem moczu.Nie należy go stosować jeśli pacjent:stosuje leki przeciwdepresyjne zwane inhibitorami
monoaminooksydazy (MAOI) lub stosowała je w ciągu ostatnich 14 dni – to leki takie jak fenelzyna i izokarboksazyd;stosuje
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;stosuje beta-blokery;stosuje inne leki zawierające paracetamol;aktualnie przyjmuje inne leki
obkurczające naczynia i leki stymulujące (np. efedryna, leki z grupy amfetamin i ksylometazolin);stosuje leki tłumiące suchy kaszel.Lek
ten należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Nie należy go stosować po upływie terminu ważności
zamieszczonego na pudełku i saszetce.Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.Składsubstancje czynne: paracetamol - 500
mg, gwajafenezyna - 200 mg i fenylefryny chlorowodorek - 10 mgpozostałe składniki: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, kwas
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winowy , sodu cyklaminian (E 952), sodu cytrynian, acesulfam potasowy (E 950), aspartam (E 951), aromat mentolu (proszek), aromat
cytrynowy, aromat soku cytrynowego, żółcień chinolinowa (E 104)
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