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FluControl Max, 650 mg+10 mg+4 mg, tabletki powlekane, 10
szt.
 

Cena: 5,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

FluControl MAX to produkt leczniczy złożony do stosowania w objawach grypy i przeziębienia (gorączka, katar, ból), który działa
przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa.

Skład
Substancjami czynnymi są: paracetamol (Paracetamolum), fenylefryna (Phenylephrini hydrochloridum), chlorofenamina
(Chlorphenamini maleas).

1 tabletka zawiera 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny i 4 mg maleinianu chlorofenaminy.

Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: powidon K 30, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, Prosolv Easy tab SP: celuloza
mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran, karboksymetyloskrobia sodowa A; otoczka tabletki:
hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, brąz HT (E155), czerwień koszenilowa (E124), Capol 1295 (wosk biały + wosk Carnauba).

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 przypadku gdy gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, ból lub inne objawy powyżej 5 dni lub gdy doszło do nasilenia się objawów,
należy zwrócić się do lekarza o poradę.
W przypadku chorób wątroby lub nerek, należy skonsultować się z lekarzem.

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1 tabletka co 4-6 godzin. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę - 3900 mg paracetamolu, 60 mg
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fenylefryny i 24 mg chlorofenaminy.

Działanie
FluControl MAX to złożony produkt leczniczy, który wykazuje wielokierunkowe działanie ze względu na skład substancji czynnych:
paracetamol posiada działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe,
fenylefryna zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa - obkurcza drobne naczynia krwionośne,
chlorofenamina zmniejsza wzmożoną produkcję wydzieliny z nosa.

Wskazania
Leczenie objawowe przeziębienia i grypy, którym towarzyszą:
gorączka,
ból słaby do umiarkowanego,
obrzęk błony śluzowej nosa i wydzielinę (katar).

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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