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Theraflu Total Grip, kapsułki twarde, 16szt
 

Cena: 28,53 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 16 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Theraflu Total Grip, kapsułki twarde, 16szt

Theraflu Total Grip - produkt leczniczy stosowany do krótkotrwałek leczenia objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy.

Skład
Substancje czynne leku to: paracetamol, chlorowodorek fenylefryny oraz gwajafenezyna.
1 kapsułka zawiera 500 mg paracetamolu, 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny oraz 100 mg gwajafenezyny.
Substancje pomocnicze: wypełnienie kapsułki: kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, sodu laurylosiarczan, talk, magnezu
stearynian, otoczka kapsułki (rozmiar 0): żelatyna, woda oszczyczona, indygokarmin (E132), tytanu dwutlenek (E171), żółcień
chinolinowa (E104), sodu laurylosiarczan, erytrozyna (E127)

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

U osób dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży w wieku 16 lat i starszej o masie ciała 50 kg lub większej:
Przyjmować 2 kapsułki popijając wodą co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb.

Działanie
Lek Theraflu Total Grip zawiera trzy substancje czynne, które działają przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, zmniejszają obrzęk i
przekrwienie błony śluzowej nosa oraz rozrzedzają wydzielinę i zmniejszają nasilenie mokrego kaszlu.

Wskazania
Produkt leczniczy Theraflu Total Grip jest wskazany do któtkotrwałego leczenia objawów przeziębienia, dreszczy oraz grypy.

Przeciwwskazania
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Kiedy nie stosować leku Theraflu Total Grip:
jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny, gwajafenezynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku;
jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze);
jeśli pacjent choruje na cukrzycę;
jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy;
jeśli u pacjenta występuje jaskra z zamkniętym kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w oku);
jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy (rodzaj guza nadnerczy - gruczołów położonych blisko nerek).

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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