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Theraflu Max Grip, proszek do sporządzania roztworu
doustnego w saszetkach, 10szt
 

Cena: 29,61 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 sasz.a 7,6g

Postać prosz.do sp.roztw.

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Theraflu Max Grip, proszek do sporządzania roztworu doustnego w saszetkach, 10szt

Theraflu Max Grip to produkt leczniczy do stosowania w przeziębieniu i grypie.

Smak owoców leśnych i mentolu.

Skład
Substancjami czynnymi są: paracetamol (Paracetamolum), witamina C (Acidum ascorbicum) i fenylefryny chlorowodorek (Phenylephrini
hydrochloridum).

1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 70 mg witaminy C (kwasu askorbowego), 10 mg chlorowodorku fenylefryny.

Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas winowy, sodu cytrynian, aspartam, aromat mentolu i owoców leśnych Berry Fruits Flavorburst
(zawiera 4-(parahydroksyfenyl)-2-butanon, kwas octowy, wanilina, kwas propionowy, 1-mentol, d-limonen, menton, 4-karwomentol, olejek
eteryczny anyżu gwiaździstego, aromat kwiatu bzu czarnego, olejek eteryczny bukko, olejek Cognac white, sacharoza,
maltodekstryna, skrobia modyfikowana E1450, olej słonecznikowy), barwnik Euroblend Blackcurrant (zawiera karmoizynę E122, zieleń S
E142, żółcień pomarańczowa E110, chlorek sodu, siarczan sodu, substancje lotne).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Nie stosować częsciej niż co 4 godziny.
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Nie stosować dłużej niż 3 dni.
Nie stosować więcej niż 4 saszetek w ciągu 24 godzin!
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 saszetka w razie konieczności co 4 - 6 godzin. Proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie. Wsypać
zawartość 1 saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, wymieszać i wypić. W razie konieczności można dodać zimnej
wody lub dosłodzić.

Stosowanie większej ilości niż 4 saszetki (powyżej 4000 mg paracetamolu) może powodować wystąpienie ciężkiego uszkodzenia
wątroby.

Działanie
Theraflu Max Grip wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa.

Wskazania
Krótkotrwałe leczenie objawów występujących w czasie grypy lub przeziębienia:
gorączką,
ból głowy,
ból gardła,
niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegających z bólem.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Theraflu Max Grip:
w przypadku uczulenia na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek z pozostałych składników tego leku,
u osób przyjmujących inhibitory MAO ani w ciągu 14 dni od zakończenia takimi lekami,
u osób przyjmujących zydowudynę,
u osób ze stwierdzoną chorobą alkoholową wątroby, jaskrą zamykającego się kąta, niewydolności wątroby, cieżką niewydolnością nerek,
nadczynnością tarczycy, cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym nadnerczy,
u osób przyjmujących TLPD (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne),
u osób przyjmujących blokery receptorów beta-adrenergicznych.

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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