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Coldrex MaxGrip C, 12 tabletek
 

Cena: 16,47 zł

Opis słownikowy

Dawka 500 mg + 25 mg + 5 mg + 20 mg + 30 mg

Opakowanie 12 tabletek

Postać tabletki

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Coffeinum, Acidum
ascorbicum, Phenylephrinum

Opis produktu
 

Wskazania

Leczy objawy grypy lub przeziębienia: katar, mokry kaszel, gorączkę, dreszcze, bóle głowy, ból gardła, bóle kostne, bóle mięśniowe.

Działanie

Przeciwbólowe.
Przeciwgorączkowe.
Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa.
Wyksztuśne.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: doustnie, 2 tabletki, podawać do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować dawki leku
częściej, niż co 4 godziny ani nie stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.
Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż 3 dni.

Skład
1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 25 mg kofeiny (Coffeinum), 5 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini
hydrochloridum), 20 mg wodzianu terpinu (Terpinum hydratum), 30 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), substancja
pomocnicza o znanym działaniu: żółty barwnik (E110).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, kwas askorbowy, kofeinę, fenylefrynę, wodzian terpinu lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą.
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Niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, choroba alkoholowa.
Przyjmowanie zydowudyny, stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres 2 tygodni po ich ostatnim
zastosowaniu.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przechowywanie

W sposób niedostępny i niewidoczny dla dzieci.
W temperaturze pokojowej.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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