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Gripex Max 20tabl. $
 

cena: 28,50 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 0,5g+0,03g+0,015g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum, Pseudoephedrini
hydrochloridum, Dextromethorphani
hydrobromidum

Opis produktu
 

Wskazania:

Krótkotrwale leczenie nasilonych objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych (gorączka, katar, suchy kaszel, ból głowy, ból
gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

Działanie:

Przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, obkurczające naczynia krwionośne a przez to zmniejszające katar.

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież >12 rż.: 1-2 tabl., 3-4x/dobę. Nie stosować więcej niż 8 tabl./dobę.

Skład:

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu, 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku i 15 mg dekstrometorfanu
bromowodorku.

Substancje pomocnicze to: rdzeń tabletki: powidon, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, skrobia żelowana, kwas stearynowy,
krzemionka koloidalna bezwodna. otoczka: (Opadry Yellow 03B12395): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), tartrazyna, lak (E 102),
makrogol 400 tusz do nadruku: (Opacode Black S-1-17823): szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), alkohol N-butylowy, alkohol
izopropylowy, amonu wodorotlenek, glikol propylenowy.

Przeciwskazania:
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Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie innych leków
zawierających paracetamol. Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres do 2 tyg. od zaprzestania ich przyjmowania.
Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężkie nadciśnienie tętnicze.
Choroba niedokrwienna serca. Choroba alkoholowa. Astma oskrzelowa. Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie
stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) granulocytopenia, agranulocytoza, małopłytkowość. Zaburzenia układu
immunologicznego: (rzadko) reakcje nadwrażliwości typu I: obrzęk alergiczny, reakcja anafilaktyczna. Zaburzenia psychiczne: (nieznana)
omamy (szczególnie u dzieci). Zaburzenia układu nerwowego: (nieznana) senność, zawroty głowy. Zaburzenia serca: (nieznana)
przyspieszenie akcji serca (tachykardia). Zaburzenia naczyniowe: (nieznana) nieznaczne podwyższenie ciśnienia krwi. Zaburzenia układu
oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (bardzo rzadko) napad astmy oskrzelowej. Zaburzenia żołądka i jelit: (rzadko) nudności,
wymioty. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (bardzo rzadko) uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku
przedawkowania. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (rzadko) skórne reakcje alergiczne, zaczerwienienie skóry, wysypka. Zaburzenia
nerek i dróg moczowych: (bardzo rzadko) kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa,
zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego. Zaburzenia ogólne i
stany w miejscu podania: (niezbyt często) zmęczenie.
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