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GRIPEX CONTROL 12 tabletek
 

Cena: 12,35 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,05g

Opakowanie 12 tabl. (1 blist.a 12 szt.)

Postać tabl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Coffeinum

Opis produktu
 

WskazaniaGRIPEX CONTROL 12 tabletekLek Gripex Control 500 mg + 50 mg stosuje się od 12. roku życia (u osób o masie ciała powyżej
40 kg):w bólach różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, bóle zębów,
stawów, kości i mięśni, nerwo bóle, bóle głowy, m.in. ból napięciowy i migrena),w gorączce o różnym pochodzeniu (m.in. w przypadku
gorączki występującej w przebiegu przeziębienia, grypy lub innych chorób zakaźnych),w trakcie bolesnych miesiączek.DziałanieGripex
Control 500 mg + 50 mg to lek w postaci tabletek powlekanych odpowiednich dla dorosłych. W swoim składzie zawiera paracetamol
oraz kofeinę, stosowane w celu łagodzenia bólu różnego pochodzenia, gorączki i stanów zapalnych oraz grypy lub stanów
grypopodobnych. Gripex Control jest przeznaczony do doraźnego stosowania.Sposób użyciaLek należy zawsze przyjmować dokładnie
tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub
farmaceuty.Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40 kg): dawka początkowa 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Tabletki należy
popijać wodą. Nie stosować więcej niż 8 tabletek (4000 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Należy zachować 4-godzinną przerwę pomiędzy
dawkami.Lek jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego i krótkotrwałego stosowania. Jeśli podawanie leku jest konieczne
przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu, należy zasięgnąć porady lekarza. U osób z dolegliwościami przewodu
pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.WażneNadwrażliwość którykolwiek ze składników leku.Nie stosować u pacjentów w wieku poniżej 12 lat.I trymestr
ciąży.Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.Ciężka niewydolność wątroby lub
nerek.Zaburzenia rytmu serca.Leczenie zydowudyną.Skład1 tabletka zawiera:substancję czynną: paracetamol 500 mg
(Paracetamolum), kofeina 50 mg (Coffeinum),substancje pomocnicze: powidon, skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna,
karboksymetyloskrobia sodowa, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
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