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Vicks SymptoMed Complete Cytryn. 10sasz.
 

cena: 22,14 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,5g+0,2g+0,01g

Opakowanie 10 sasz.

Postać pr.do p.rozt.doust.

Producent WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG
DER PROCTER & GAMBLE GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum, Guaifenesinum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wskazania:

Leczenie objawów grypy i przeziębienia (ból głowy, gardła, zatok, dreszcze, niedrożność
przewodów nosowych, mokry kaszel).

Działanie:

Przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, zmniejsza wysięk z nosa oraz działa wykrztuśnie.

Sposób użycia:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 saszetka co 4-6 godzin w razie potrzeby. Nie stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.

Skład:

1 saszetka zawiera: substancje czynne: paracetamol 500mg, gwajafenezynę 200mg i
fenylefryny chlorowodorek 10mg.
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inne składniki: sacharoza, kwas cytrynowy, kwas winowy, sodu cyklaminiam, sodu cytrynian,
aspartam (E951), acesulfan potasowy (E950), mentol w proszku, aromat cytrynowy aromat
soku cytrynowego, żółcień chinolinowa (E104).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie stosować:

w chorobach serca,
w nadciśnieniu,
w chorobach wątroby lub ciężkich chorobach nerek.
w nadczynności tarczycy.
jeśli pacjent jest cukrzykiem.
w jaskrze (podwyższone ciśnienie w oku) z wąskim kątem przesączania.
w porfirii, która stanowi wrodzone zaburzenie charakteryzujące się nadmierną
zawartością pigmentów w moczu.
jeśli pacjent stosuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.
jeśli pacjent stosuje leki beta-adrenolityczne.
jeśli pacjent stosuje inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) - stosowane w leczeniu
depreji lub choroby Parkinsona lub stosował je w ciągu ostatnich 14 dni.
jeśli pacjent stosuje leki obniżające ciśnienie krwi lub przeciw dławicy piersiowej.
u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): utrata apetytu,
nudności albo wymioty.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): anafilaksja,
świszczący oddech albo problemy z oddychaniem, wysypka skórna, pokrzywka, ból
brzucha, biegunka, ból głowy, zawroty głowy, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi,
bezsenność, nerwowość, drżenie, drażliwość, niepokój, dezorientacja lub lęk.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000
pacjentów): ciężkie reakcje skórne, niektóre zaburzenia komórek krwi i trzustki.
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