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Theraflu ExtraGRIP 14sasz.
 

cena: 28,44 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać płyn

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle
kostno-stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina
śluzowa z nosa, kichanie.

Działanie:

Przeciwgorączkowe, łagodzenie kataru, przeciwbólowe.

Sposób użycia:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 saszetka, jeśli jest taka potrzeba dawkę tę można powtórzyć
po 4-6 godzinach.

Maksymalna dawka dobowa 3 saszetki.

Skład:
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1 saszetka zawiera substancje czynne: paracetamol 650mg, chlorowodorek fenylefryny 10mg,
maleinian feniraminy 20mg,

substancje pomocnicze: sacharozę, acesulfam 650mg, żółcień chinolinową (E 104), żółcień
pomarańczową, maltodekstrynę M100, krzemionkę koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty
cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Przeciwskazane w przypadku:

stosowania inhibitorów IMAO i okres do 2 tyg. po ich odstawieniu; 
ciężkich schorzeń układu krwionośnego; 
nadciśnienia tętniczego; nadczynności tarczycy; jaskry z wąskim kątem przesączania; 
guza chromochłonnego; 
pacjentów stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; pacjentów stosujących
leki blokujące receptory β-adrenergiczne; 
pacjentów stosujących inne leki sympatykomimetyczne. 
Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12
lat.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) małopłytkowość, agranulocytoza,
leukopenia, pancytopenia. Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) nadwrażliwość,
obrzęk naczynioruchowy; (nieznana) reakcja anafilaktyczna. Zaburzenia psychiczne: (rzadko)
nerwowość, bezsenność. Zaburzenia układu nerwowego: (często) senność; (rzadko) zawroty
głowy, ból głowy. Zaburzenia serca: (rzadko) tachykardia, kołatanie serca. Zaburzenia
naczyniowe: (rzadko) nadciśnienie. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) nudności, wymioty;
(rzadko) suchość w ustach, zaparcia, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, biegunka.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (rzadko) zwiększenie aktywności enzymów
wątrobowych. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (rzadko) wysypka, świąd, rumień,
pokrzywka. W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano ciężkie reakcje skórne, np. zespół
Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Zaburzenia ogólne i stany
w miejscu podania: (rzadko) złe samopoczucie.
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