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VICKS ANTIGRIP COMPLEX proszek o smaku cytrynowym
10 saszetek
 

Cena: 20,75 PLN

Opis słownikowy

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaVICKS ANTIGRIP COMPLEX proszek o smaku cytrynowym 10 saszetekLek Vicks AntiGrip Complex należy przyjmować
jedynie w razie, gdy u pacjenta występuje ból i (lub) gorączka, niedrożność nosa i mokry kaszel.DziałanieVicks AntiGrip Complex ma na
celu łagodzenie objawów przeziębienia i grypy. Lek zawiera trzy substancje czynne: paracetamol jest dobrze znanym lekiem
przeciwbólowym. Jest skuteczny w bólu, w tym bólu głowy i bólu gardła oraz obniża gorączkę (działanie przeciwgorączkowe).
Gwajafenezyna (lek wykrztuśny) rozrzedza flegmę ułatwiając odkrztuszanie w mokrym kaszlu. Fenylefryny chlorowodorek (lek
zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa) zmniejsza obrzęk nosa i w ten sposób umożliwia jego udrożnienie.Sposób
użyciaWsypać jedną saszetkę proszku do kubka i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą (około 250ml).Pozostawić do ostygnięcia i
uzyskania temperatury nadającej się do picia.Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godzin w razie potrzeby.Nie
stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.WażnePrzeciwwskazaniaUczulenie
(nadwrażliwość) na paracetamol, gwajafenezynę, fenylefryny chlorowodorek lub którykolwiek ze składników leku.Choroba serca.Wysokie
ciśnienie krwi (nadciśnienie).Choroba wątroby lub ciężka choroba nerek.Nadczynność tarczycy.Jeśli pacjent jest cukrzykiem.Jaskra
(podwyższone ciśnienie w oku) z wąskim kątem przesączania.Porfiria, która stanowi wrodzone zaburzenie charakteryzujące się
nadmierną zawartością pigmentów w moczu.Jeśli pacjent stosuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.Jeśli pacjent stosuje leki
beta-adrenolityczne.Jeśli pacjent stosuje inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) - stosowane w leczeniu depreji lub choroby Parkinsona
lub stosował je w ciągu ostatnich 14 dni.Jeśli pacjent stosuje leki obniżające ciśnienie krwi lub przeciw dławicy piersiowej.Dzieci w wieku
poniżej 12 lat.Skład1 saszetka zawiera:substancje czynne: paracetamol 500mg, gwajafenezynę 200mg i fenylefryny chlorowodorek
10mg.inne składniki: sacharoza, kwas cytrynowy, kwas winowy, sodu cyklaminiam, sodu cytrynian, aspartam (E951), acesulfan
potasowy (E950), mentol w proszku, aromat cytrynowy aromat soku cytrynowego, żółcień chinolinowa (E104).ProducentWICK Pharma,
Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbHSulzbacher Str. 40-50,D-65824 Schwalbach am TaunusNiemcy
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