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Gripex HotActiv MAX 12sasz. #
 

cena: 25,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka (1g+0,1g+0,0122g)/sasz.

Opakowanie 12 sasz.

Postać pr.do p.roztw.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis produktu:

Gripex Hot Max, proszek do sporządzania roztworu doustnego, to lek wieloskładnikowy
o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i udrożniającym nos. Łagodzi
objawy przeziębienia i grypy.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol 1000 mg, kwas askorbowy 100 mg,
chlorowodorek fenylefryny 12,2 mg.

Substancje pomocnicze to: sacharoza, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, potasu
acesulfam (E 950), aromaty cytrynowe, aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E 104).
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Wskazania:

Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia,
grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle
mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa
występujących w przeziębieniu, grypie. Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła
poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 saszetka co 4 do 6 godzin (maksymalnie 4 saszetki na dobę).

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Leku Gripex Hot Max nie stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez konsultacji lekarskiej.

Przeciwwskazania:

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub aminy sympatykomimetyczne lub
na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Jeśli występują następujące schorzenia:

niestabilna choroba wieńcowa,

zaburzenia rytmu serca,

wysokie ciśnienie tętnicze,

wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy
methemoglobinowej,

ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
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wirusowe zapalenie wątroby,

choroba alkoholowa,

fenyloketonuria,

jaskra z wąskim kątem przesączania,

nadczynność tarczycy.

W czasie stosowania leków z grupy inhibitorów MAO i okresie do 2 tygodni od
zaprzestania przyjmowania tych leków.

W skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Gripex Hot Max należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli:

U pacjenta występuje niewydolność wątroby lub nerek, astma oskrzelowa, rozrost
gruczołu krokowego, zespół Raynaud’a (zblednięcie, a następnie zasinienie palców rąk,
stóp, brzegów płatków usznych i czubka nosa występujące często pod wpływem zimna
lub emocji), choroba wieńcowa, cukrzyca.

Pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe.

Pacjent przyjmuje leki będące antagonistami receptorów β-adrenergicznych - należy
stosować lek ostrożnie.

Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie
zawierają paracetamolu.

Nie należy stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie, przeziębieniu ani leków
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zmniejszających przekrwienie błony śluzowej (sympatykomimetyków).

Nie należy pić alkoholu w czasie przyjmowania leku ze względu na ryzyko toksycznego
uszkodzenia wątroby.

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
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