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Febrisan, proszek musujący, 16 saszetek
 

Cena: 25,48 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 16 sasz.a 5g

Postać Proszek

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Febrisan, proszek musujący, 16 saszetek

Febrisan Lek przeciw objawom przeziębienia i grypy o smaku cytrynowym.

Wskazania:
Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle gardła, katar, bóle
zatok.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nadciśnienie tętnicze, tętniaki, nadczynność tarczycy, choroba serca, ciężka
niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, wrodzony niedobór enzymu: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
fenyloketonuria, leczenie inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po ich odstawieniu.

Działanie:
Wywiera działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe udrażniające przewody nosowe.

Możliwe działania niepożądane: 
Pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy, napad astmy oskrzelowej, obniżenie cisnienia tętniczego, nudności, wymioty,
objawy uszkodzenia wątroby, niewydolność wątroby, bóle i zawroty głowy, niewielkie podwyższenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie
akcji serca, neutropenia, trombocytopenia, agranulocytoza, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek,
kamica moczowa, zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu.

Skład:
1 saszetka zawiera: 5 g proszku musującego o składzie: paracetamol - 750mg, kwas askorbinowy - 60mg, fenylefryny chlorowodorek -
10mg.
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Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, aspartam, żółcień chinolinowa, aromat proszkowy naturalny cytrynowy,
aromat Contramarum, sodu wodorowęglan.

Zawartość opakowania: 
16 szaszetek po 5 g proszku

Dawkowanie:
Stosować doustnie dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat 1 saszetka co 4-6 godzin. Nie stosować wiecej niż 4 saszetki na dobę.
Przed zażyciem proszek należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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