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Fervex, granulat w saszetkach do sporządzania roztworu
doustnego, cytrynowy, 12 szt.
 

Cena: 29,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 sasz.

Postać gran.do p.roztw.doust.

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

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Fervex to produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym do stosowania w objawach przeziębienia i stanach
grypopodobnych z towarzyszącym m.in. katarem.

Skład
Substancjami czynnymi są: paracetamol (Paracetamolum), kwas askorbowy (Acidum ascorbicum), feniramina (Pheniramini maleas).

1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy.

Substancje pomocnicze: sacharoza (11,5 g), kwas cytrynowy bezwodny, guma akacjowa, sacharyna sodowa, aromat cytrynowo-
rumowy.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować 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.

Lek do stosowania doustnego w postaci roztworu.
Lek nie stosować dłużej niż 5 dni bez kontroli lekarza.
Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 1 saszetka 2-3 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.

Sposób użycia:
zawartość 1 saszetki rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody.

Działanie
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Fervex zawiera 3 substancje czynne, które odpowiedzialne są za działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, łagodzące katar
(zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa, zmniejsza obrzęk, udrażnia przewody nosowe, hamuje kichanie i łzawienie oczu) oraz
uzupełnia niedobory witaminy C.

Wskazania
Leczenie objawowe w przypadku przeziębienia, stanów przeziębieniowych, grypy (gorączka, ból głowy, zapalenie błony śluzowej nosa i
gardła).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Fervex:
w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli stwierdzono u pacjenta: ciężką niewydolność wątroby lub nerek, jaskrę z wąskim kątem, rozrost gruczołu krokowego z utrudnionym
oddawaniem moczu,
u osób poniżej 15 lat,
w przypadku stwierdzonej nietolerancji fruktozy, zespołu złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoboru sacharazy-izomaltazy.

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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