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AntyGrypin Complex 500 mg + 200 mg + 4 mg, granulat
musujący, 10 saszetek
 

Cena: 17,91 zł

Opis słownikowy

Dawka 500 mg + 200 mg + 4 mg

Opakowanie 10 saszetek

Postać granulat musujący

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Chlorphenamini maleas

Wiek od 15 roku życia

Opis produktu
 

Opis
AntyGrypin Complex, lek w postaci granulatu musującego. Zawiera trzy substancje czynne: paracetamol, kwas askorbowy i maleinian
chlorfenaminy. AntyGrypin Noc stosowany jest w objawach grypy oraz przeziębienia.

Wskazania
Do doraźnego leczenia objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych, takich jak ból głowy, gorączka, ból gardła, nieżyt nosa i
gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat.

Działanie

Przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.
Zmniejszenie wyciekania wydzieliny śluzowej z nosa, hamowanie łzawienia oczu, kichania.

Dawkowanie

Dorośli: w razie konieczności zawartość 1 saszetki (500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 4 mg chlorfenaminy
maleinianu) na 30 min. przed snem.
Nie stosować więcej niż zawartość 3 saszetek (1500 mg paracetamolu, 600 mg kwasu askorbowego i 12 mg chlorfenaminy
maleinianu) na dobę w dawkach podzielonych, przy czym dawek nie można powtarzać częściej niż co 4 godziny.
Nie należy stosować tego produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Skład
Każda tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) i 4 mg
chlorfenaminy maleinianu (Chlorphenamini maleas).
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Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, sacharoza, magnezu cytrynian, sodu cyklaminian (E 952), sacharyna
sodowa (E 954), aromat cytrynowy Tetrarome Lemon P 0551 987323: maltodekstryna kukurydziana, składniki aromatyzujące (limonen,
beta-pinen, cytral, gamma terpinen, linalol), alfa tokoferol E 307.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
Ciężka niewydolność nerek lub wątroby (skala Childa i Pugha ˃9);
Równoczesne przyjmowanie leków wpływających na czynność wątroby;
Nadużywanie alkoholu;
Jaskra z wąskim kątem przesączania;
Pacjenci z ryzykiem zatrzymania moczu, związanym z zaburzeniami odcinka cewki moczowej przebiegającego przez gruczoł
krokowy;
Pacjenci przyjmujący inhibitory monoaminooksydazy (MAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni;
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat.

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Dodatkowe informacje
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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