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Vicks AntiGrip Max sasz. *10szt
 

Cena: 28,93 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 sasz.

Postać gran.do sp.roztw.doust.

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Vicks SymptoMed Max to połączenie paracetamolu – substancji przeciwgorączkowej i przeciwbólowej, fenylefryny – substancji
zmniejszającej obrzęk błony śluzowej nosa i chlorfenaminy – substancji przeciwhistaminowej, zmniejszającej ilość wydzieliny z nosa.

Wskazania do stosowania leku Vicks SymptoMed Max:
Leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem, obrzękiem błony śluzowej nosa
z tworzeniem wydzieliny.

Dawkowanie:
Dorośli: jedna saszetka co 6-8 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.

U pacjentów dorosłych o masie ciała poniżej 50 kg, pacjentów z zespołem Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna), pacjentów
odwodnionych, lub pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową należy stosować następujący schemat dawkowania: jedna saszetka 2-3
razy na dobę w odstępie czasu 6-8 godzin.

Kiedy nie stosować leku Vicks SymptoMed Max:
  Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze,
  Jeśli pacjent ma jakąkolwiek ciężką chorobę serca lub tętnic (taką jak choroba wieńcowa),
  Jeśli u pacjenta stwierdzono tachykardię (zbyt szybkie bicie serca),
  Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek,
  Jeśli pacjent ma jaskrę,
  Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby,
  Jeśli pacjent leczony jest lekiem z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, oraz w okresie 2 tygodni po ich odstawieniu (IMAO) (takimi
jak
  niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki stosowane do leczenia choroby Parkinsona),
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  Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci, ze względu na dużą dawkę paracetamolu.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są: 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum);
15,58 mg fenylefryny wodorowinianu (Phenylephrini hydrogenotartras), co odpowiada 8,21 mg fenylefryny;
4 mg chlorfenaminy maleinianu (Chlorphenamini maleas), co odpowiada 2,8 mg chlorfenaminy.

Pozostałe substancje pomocnicze to: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat
pomarańczowy (zawiera maltodekstrynę uzyskaną ze skrobi kukurydzianej).

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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