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Fervex Junior 280 mg + 100 mg + 10 mg, granulat do
sporządzania roztworu doustnego, 8 saszetek
 

Cena: 20,15 zł

Opis słownikowy

Dawka 280 mg + 100 mg + 10 mg

Opakowanie 8 saszetek

Postać granulat do sporządzania roztworu
doustnego

Producent BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Pheniramini maleas

Wiek od 6 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania
Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u
dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Działanie

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo,
Maleinian feniraminy redukuje przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, dzięki czemu udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch
kichania i łzawienia oczu,
Kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

Dawkowanie

Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg: maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 60 mg/kg mc./dobę, łącznie nie
większa niż 3 g/dobę, podawana w dawkach podzielonych po 10-15 mg/kg mc. Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg:
maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4 g/dobę.
Dzieci od 6. do 10. lat: 1 saszetka 2 razy na dobę.
Dzieci od 10. do 12. lat: 1 saszetka 3 razy na dobę.
Młodzież od 12. do 15. lat: 1 saszetka 4 razy na dobę.
Zawartość saszetki należy rozpuścić w dostatecznej ilości zimnej lub gorącej wody.

Skład
1 saszetka zawiera:
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substancje czynne: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg,
substancje pomocnicze: mannitol, kwas cytrynowy bezwodny, powidon, magnezu cytrynian bezwodny, acesulfam potasowy, aromat
malinowy*.
*skład aromatu malinowego: maltodekstryna, aromat malinowy 054428A, Permastabil 505528RI, skrobia modyfikowana (E1450),
czerwień Allura AC (E129), błękit brylantowy FCF (E133), żółcień pomarańczowa FCF (E110), sodu chlorek i (lub) sodu siarczan.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Dzieci poniżej 6 lat.
Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.
Jaskra z wąskim kątem.
Rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

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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