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FEBRISAN 16 saszetek
 

Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ORIFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaFEBRISAN 16 saszetekFebrisan stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów przeziębienia i grypy takich
jak:gorączka,dreszcze,bóle głowy,bóle mięśniowe,bóle gardła,katar,bóle zatok.DziałanieLek Febrisan zawiera trzy substancje czynne:
paracetamol, fenylefrynę i kwas askorbowy (witaminę C).Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo.Fenylefryna zmniejsza
przekrwienie i obrzęk błon śluzowych nosa, udrożniając przewody nosowe.Kwas askorbowy pokrywa zwiększone zapotrzebowanie na
witaminę C występujące podczas przeziębienia i grypy.Sposób użyciaTen lek 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.Zwykle
stosowana dawka przez dorosłych i młodzież w wieku powyżej 12 lat to 1 saszetka co 4-6 godzin.Nie stosować więcej niż 4 saszetki na
dobę.Przed zażyciem proszek należy rozpuścić w szklance gorącej wody.WażneKiedy nie stosować leku Febrisan:Jeśli u pacjenta
stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik leku.Jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze, tętniaki,
nadczynność tarczycy, choroby serca, ciężka niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, wrodzony niedobór enzymu:
dehydrogenazy glukozo-6-fosfbranowej, fenyloketonuria.W przypadku leczenia inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni po ich
odstawieniu.W przypadku choroby alkoholowej.Stosowanie leku u dzieciNie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.Ciąża i karmienie
piersiąNie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.Prowadzenie pojazdów i obsługa maszynNależy zachować ostrożność podczas
prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych.SkładSubstancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), kwas
askorbowy (Acidum ascorbicum), fenylefryny chlorowodorek (Phenylephrini hydrochloridum).1 saszetka (5 g proszku musującego)
zawiera:Paracetamol - 750 mgKwas askorbowy (witamina C) - 60 mgFenylefryny chlorowodorek - 10 mgSubstancje pomocnicze:
sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, aspartam, żółcień chinolinowa 70 (E 104), aromat proszkowy naturalny cytrynowy 213 841,
aromat Contramarum (Contramarum Trockenaroma 201 227), sodu wodorowęglan.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/febrisan-16-saszetek.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

