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FLUCONTROL HOT 8 saszetek
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaLeczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanymbólem, obrzękiem błony
śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.DziałanieFluControl Hot to połączenie paracetamolu - substancji przeciwgorączkowej i
przeciwbólowej,chlorfenaminy – substancji przeciwhistaminowej, która zmniejsza ilość wydzieliny z nosa orazfenylefryny, której
działanie polega na zmniejszeniu obrzęku błony śluzowej nosaSposób użyciaTen lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to
opisano w tej ulotce dla pacjenta lub wedługzaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.Stosować doustnie.Zalecana dawkaDorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: jedna saszetka lecz nie częściej niż co 6-8
godzin(3 lub 4 razy na dobę).Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki (4000 mg paracetamolu + 40 mg fenylefryny + 16
mgchlorfenaminy) w ciągu doby.W razie ustąpienia bólu lub gorączki należy zakończyć stosowanie leku FluControl Hot.Sposób
podawaniaRozpuścić zawartość saszetki w niewielkiej ilości płynu, najlepiej w połowie szklanki wody.Jeżeli gorączka występuje dłużej
niż przez 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłużej niż 5 dni lubobjawy ulegają nasileniu lub pojawiają się nowe, należy zasięgnąć porady
lekarza. Przyjmowanie lekuuzależnione jest od występowania objawów bólowych lub gorączki. W przypadku ich ustąpienianależy
zakończyć przyjmowanie leku.Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Nie stosować dawki większej niż zalecana.Pacjenci z
niewydolnością nerek lub wątrobyNie należy stosować leku FluControl Hot u pacjentów chorujących na choroby wątroby i
ciężkąniewydolność nerek.Stosowanie u dzieciLeku FluControl Hot nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na
jego dawkę.WażneNadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą;choroby wątroby (niewydolność
wątroby lub bez) lub wirusowe zapalenie wątroby (zwiększone ryzyko hepatotoksyczności);nadciśnienie tętnicze;nadczynność
tarczycy;ciężkie choroby sercowo-naczyniowe (takie jak choroba wieńcowa, dławica piersiowa);tachykardia;pacjenci leczeni inhibitorami
monoaminooksydazy (IMAO);jaskra;zaburzenia rytmu serca;ciężka niewydolność nerek.SkładSubstancjami czynnymi leku są:
paracetamol, fenylefryny chlorowodorek i chlorfenaminy maleinian.Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, kwas
cytrynowy (E 330), sacharynasodowa (E 954), sacharoza, sodu cyklaminian (E 952), aromat pomarańczowy PHS-003270 (zawieram. in
siarczyny, cytral, cytronellol, d-limonen, geraniol, linalol).
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