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Gripex Hot Max, 12 saszetek
 

Cena: 27,51 zł

Opis słownikowy

Dawka (1000 mg+100 mg+12,2 mg)

Opakowanie 12 saszetek

Postać proszek do przygotowania roztworu

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Phenylephrini hydrochloridum

Wiek od 12 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Gripex Hot Max to wieloskładnikowy lek w postaci saszetek z proszkiem do przygotowania roztworu. Dzięki maksymalnym dawkom
substancji i precyzyjnej sile działania
zwalcza nasilone objawy przeziębienia i grypy. Paracetamol zwalcza bóle towarzyszące infekcjom, w tym bóle gardła, ból głowy, bóle
mięśni oraz bóle kostno-stawowe, usuwa gorączkę i stan podgorączkowy. Fenylefryna udrożnia nos, ułatwiając swobodne oddychanie.
Witamina C wspiera układ odpornościowy organizmu.

Wskazania
Krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych.

Działanie

Łagodzi objawy grypy.
Przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, udrożniające nos.

Dawkowanie

Podanie doustne.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godzin, maksymalna dawka dobowa: 4 saszetki.
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Skład
1 saszetka zawiera: substancje czynne: paracetamol 1000 mg, kwas askorbowy 100 mg, fenylefryny chlorowodorek 12,2 mg oraz
substancje pomocnicze, w tym: aspartam (E 951), sacharozę, inne.

Przeciwwskazania
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Ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby w czasie stosowania leku nie należy: przyjmować innych leków zawierających
paracetamol, pić alkoholu.
Lek zawiera źródło fenyloalaniny (aspartam). Może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.
Nie stosować w przypadku uczulenia na substancje czynne, aminy sympatykomimetyczne lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku.
Leku nie należy przyjmować się w przypadku: niestabilnej choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, wysokiego ciśnienia
tętniczego, wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, ciężkiej
niewydolności wątroby lub nerek, wirusowego zapalenia wątroby, choroby alkoholowej, fenyloketonurii, jaskry z wąskim kątem
przesączania, nadczynność tarczycy.
Nie należy przyjmować leku w czasie stosowania: leków z grupy inhibitorów MAO oraz przez okres 2 tygodni od zaprzestania ich
przyjmowania, zydowudyny (leku stosowanego w leczeniu zakażenia wirusem HIV), w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami
przeciwdepresyjnymi.
Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.
Nie stosować u kobiet w okresie laktacji.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym 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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