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THERAFLU ZATOKI 14 saszetek
 

Cena: 26,53 PLN

Opis słownikowy

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaTHERAFLU ZATOKI 14 saszetek• Łagodzi objawy związane z chorobami zatok, przeziębieniem i grypą.• Udrożnia nos i
zatoki.• Zmniejsza ból głowy i zatok.• Ułatwia oddychanie.• Zawiera paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.•
Łagodzi objawy związane z chorobami zatok, przeziębieniem i grypą.• Udrożnia nos i zatoki.• Zmniejsza ból głowy i zatok.• Ułatwia
oddychanie.• Zawiera paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.DziałanieZatkane zatoki nie tylko utrudniają
oddychanie, ale często towarzyszy im także silny, utrudniający normalne funkcjonowanie ból. Theraflu Zatoki to wieloskładnikowy lek
stworzony po to, aby zmniejszać dolegliwości związane z chorobami zatok oraz pomagać podczas pierwszych objawów przeziębienia i
grypy. Jego formuła zawiera paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym oraz substancję czynną na katar, która
zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok. Dzięki temu udrożnia nos i zatoki, a także redukuje gorączkę, dreszcze oraz
bóle głowy i mięśni. Theraflu Zatoki doskonale rozpuszcza się w gorącej wodzie, tworząc roztwór doustny o rozgrzewających
właściwościach. Przekonaj się, że to doskonały wybór, gdy chcesz jak najszybciej pozbyć się bólu zatok, kataru i pierwszych objawów
przeziębienia!Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty.Lek do stosowania doustnego w postaci roztworu.Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godzin, nie
więcej niż 3-4 saszetki.Sposób przygotowania: zawartość jednej saszetki rozpuścić w 1 szklance gorącej (nie wrzącej) wody. Wypić po
wystygnięciu.Dawkowanie w przypadku pacjentów z chorobami wątroby i niewydolnością nerek zostały opisane w ulotce informacyjnej
dla pacjenta.WażneKiedy nie stosować leku Theraflu Zatoki:nadwrażliwości (alergii) na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny lub inne
składniki tego leku wymienione w punkcie 6,jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory
monoaminooksydazy (inhibitory IMAO, leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona); jeśli pacjent nie wie, czy leki
stosowane przez niego z przepisu lekarza zawierają inhibitory IMAO, powinien zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed
przyjęciem leku opisanego w ulotce,jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub bardzo wysokie ciśnienie tętnicze
(nadciśnienie),jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy,jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (choroba oczu z
postępującym uszkodzeniem nerwu wzrokowego i co najmniej częściowo związanej z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz gałki
ocznej),jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (guz zlokalizowany w pobliżu nerek, który powoduje zwiększenie
ciśnienia tętniczego),jeśli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,jeśli pacjent przyjmuje leki beta-adrenolityczne (leki
stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca),jeśli pacjent przyjmuje doustnie inne leki sympatykomimetyczne,
takie jak donosowe leki obkurczające błonę śluzową nosa, leki hamujące apetyt itp.ciąży i karmienia piersią,u dzieci poniżej 12
lat.SkładSubstancjami czynnymi są: paracetamol (Paracetamolum), fenylefryna (Phenylephrini hydrochloridum).1 saszetka zawiera 650 mg
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paracetamolu i 10 mg chlorowodorku fenylefryny.Substancje pomocnicze: sacharozę, acesulfam potasowy, żółcień chinolinową E104,
żółcień pomarańczową, maltodekstrynę M100, krzemionkę koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy
bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan.Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskaza
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