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THERAFLU EXTRAGRIP 14 saszetek, gorączka, grypa, katar
 

Cena: 24,95 PLN

Opis słownikowy

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisLek zawiera jako substancje czynne: paracetamol działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, chlorowodorek fenylefryny
zmniejszający przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, oraz maleininan feniraminy – substancję antyhistaminową łagodzącą objawy
uczuleniowe, takie jak: kichanie, świąd lub przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok.Sposób użyciaTen lek 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.Zalecana dawkaDorośli i młodzież powyżej 12 lat: zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance
gorącej, ale nie wrzącej wody. Wypić po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury.Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki.
W razie konieczności dalszego leczenia objawowego dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. Nie stosować więcej niż 3-4 saszetki
w ciągu doby.Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy chorobowe będą się utrzymywać lub nasilą się po 5 dniach lub jeśli
gorączka będzie się utrzymywać przez dłużej niż 3 dni.W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy
zwrócić się do lekarza.WażneNie stosować u dzieci poniżej 12 lat.SkładSubstancjami czynnymi leku są: paracetamol 650 mg,
chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mgPonadto lek zawiera: sacharozę, acesulfam potasowy, żółcień
chinolinową (E 104),żółcień pomarańczową, maltodekstrynę M100, krzemionkę koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty cytrynowe,
kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan.1 saszetka zawiera 14,85 g proszku do sporządzania roztworu
doustnego o naturalnym aromacie cytrynowym. Proszek jest rozpuszczalny w gorącej wodzie.Opakowanie zawiera 1, 3, 6, 10 lub 14
saszetek w tekturowym pudełku.
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