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Febrisan (750mg+60mg+10mg), 16 saszetek
 

cena: 21,08 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 16 sasz.a 5g

Postać saszetki

Producent TAKEDA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Febrisan to lek z?o?ony z trzech aktywnych sk?adników. Odpowiednia kombinacja paracetamolu, fenylefryny
oraz witaminy C skutecznie zwalcza wszystkie objawy przezi?bienia i grypy.

Wskazania
 Stosuje si? w krótkotrwa?ym leczeniu objawów przezi?bienia i grypy, takich jak: gor?czka, dreszcze, bóle
g?owy, bóle mi??niowe, bóle gard?a, katar, bóle zatok.

Dawkowanie
 Zalecana porcja: 
 Doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godzin. Nie stosowa? wi?cej ni? 4 saszetki, czyli
3 g paracetamolu, 240 mg kwasu askorbowego i 40 mg chlorowodorku fenylefryny na dob?. Przed
zastosowaniem proszek nale?y rozpu?ci? w szklance gor?cej wody.
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 1 saszetka zawiera: 750mg paracetamolu, 60mg kwasu askorbowego, 10mg chlorowodorku fenylefryny;
Pozosta?e sk?adniki: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, aspartam, ?ó?cie? chinolinowa 70 (E104),
aromat proszkowy naturalny cytrynowy 213841, aromat Contramarum (Contramarum Trockenaroma 201 227),
sodu wodorow?glan.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Febrisan:
 - Je?li pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku;
- Je?li u pacjenta wyst?puje:
 · nadci?nienie t?tnicze, t?tniaki;
 · nadczynno?? tarczycy;
 · choroby serca;
 · ci??ka niewydolno?? nerek;
 · niewydolno?? w?troby;
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 · cukrzyca;
 · wrodzony niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;
 · fenyloketonuria;
 · jaskra z w?skim k?tem przes?czania;
 · choroba alkoholowa.
- W przypadku leczenia: inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu; b-adrenolitykami;
trójpier?cieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.
- W okresie ci??y i karmienia piersi?.
- U dzieci w wieku poni?ej 12 lat.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. 
Al. Jerozolimskie 146 A   
Warszawa
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