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Fervex gran.dop.roztw.doust.cytr.8 sasz
 

Cena: 20,82 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 8 sasz.

Postać gran.do sp.roztw.doust.

Producent BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Zawartość w 1 saszetce: paracetamol – 500mg, kwas askorbowy – 200mg, maleinian feniraminy – 25mg oraz substancje pomocnicze:
sacharoza – 11,5g, bezwodny kwas cytrynowy, guma akacjowa, sacharyna sodowa, naturalny aromat cytrynowo-rumowy.

Działanie:
Fervex to złożony lek, który zawiera w składzie aż trzy substancje czynne. Paracetamol to jeden z najbardziej popularnych środków
przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, dzięki czemu pomaga łagodzić wysoką temperaturę, często występującą w infekcjach.
Maleinian feniraminy zmniejsza dyskomfort związany z zatkanym nosem i łzawieniem oczu. Ze względu na swoją zdolność do
redukowania przekrwienia i obrzęków błon śluzowych udrożnia nos, ułatwia oddychanie, ogranicza kichanie oraz łzawienie. Całości
działania przeciwgrypowego dopełnia witamina C, która wzmacnia funkcjonowanie układu odpornościowego.

Stosowanie:
Lek Fervex polecany w celu doraźnego leczenia objawów grypy, przeziębień i stanów grypopodobnych z występującym bólem głowy,
gorączką, zapaleniem błony śluzowej nosa i gardła. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 15. roku życia.

Informacje dodatkowe:
Lek zawiera sacharozę. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, jaskry z
zamkniętym katem przesączania, przerostem prostaty z utrudnionym oddawaniem moczu, nietolerancji fruktozy, zespołu złego
wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoboru sacharazy-izomaltazy, stosowania innych preparatów zawierających paracetamol oraz u
dzieci poniżej 15. roku życia. Nie zaleca się przyjmowania leku kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Dawkowanie:
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Dorośli i dzieci powyżej 15. roku życia: 1 saszetka 2-3 razy na dobę. Pomiędzy dawkami należy zachować co najmniej 4 godziny przerwy.
W przypadku zaburzeń czynności nerek odstępy czasowe pomiędzy dawkami powinny wynosić 8 godzin. Zawartość saszetki rozpuścić
w szklance wody. Wypić bezpośrednio po przygotowaniu. Całkowita dawka paracetamolu nie może przekraczać 4g na dobę. Bez
konsultacji z lekarzem lek przyjmować maksymalnie przez 5 dni.
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