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VICKS ANTIGRIP Zatoki i katar 10 saszetek o smaku
pomarańczowym
 

Cena: 19,95 PLN

Opis słownikowy

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaVICKS ANTIGRIP Zatoki i katar 10 saszetek o smaku pomarańczowymWskazanie do zastosowania saszetek Vicks Antigrip
stanowi leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem (np. bólem głowy,
gardła, mięśni), obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.DziałanieZa działanie leku Vicks Antigrip odpowiadają trzy
substancje czynne znajdujące się w jego składzie. Fenylefryna i chlorfenamina skupiają swoje działanie w okół nosa. Fenylefryna
obkurcza naczynia w błonie śluzowej, niwelując tym samym obrzęk i ułatwiając przepływ powietrza czyli oddychanie. Chlorfenamina
zmniejsza produkcję śluzowej wydzieliny. Działanie leku uzupełnia paracetamol dzięki swoim przeciwgorączkowym i przeciwbólowym
właściwościom.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.Vicks Antigrip stosuje się doustnie., po
rozpuszczeniu zawartości saszetki w połowie szklanki gorącej (nie wrzącej) wody. Lek do krótkotrwałego stosowania samodzielnie. Jeśli
objawy utrzymują się lub nasilają, należy zgłosić się do lekarza. Dawkowanie Vicksu Antigrip Zatoki i Katar u osób dorosłych zależy m. in.
od wagi pacjenta.  Dawkowanie Maksymalna dawka

jednorazowa

Doro?li o masie cia?a
powy?ej 50 kg

1 saszetka co 4-6 godzin,
od 4 do 6 razy na dob?

6 saszetek

Doro?li o masie cia?a
poni?ej 50 kg, pacjenci z
zespo?em Gilberta,
pacjenci odwodnieni,

1 saszetka co 6 do 8
godzin

3 saszetki
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d?ugotrwale
niedo?ywieni, osoby z
przewlek?? chorob?
alkoholow?

Pacjenci z ?agodn? do
umiarkowanej
niewydolno?ci? w?troby:

1 saszetka co min. 8
godzin

2 saszetki

WażneLek zawiera paracetamol. Nie należy stosować innych leków zawierających paracetamol. Paracetamol może
uszkadzać wątrobę.SkładSubstancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), fenylefryny wodorowinian (Phenylephrini
hydrogenotartras) i chlorfenaminy maleinian (Chlorphenamini maleas).1 saszetka zawiera 650 mg paracetamolu, 16 mg fenylefryny, 4 mg
chlorfenaminy.Substancje pomocnicze: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat
pomarańczowy PHS 132958.ProducentWICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbHSulzbacher Str. 40-50,D-65824
Schwalbach am TaunusNiemcy
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