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Theraflu Extra Grip (650mg+10mg+20mg), 14 saszetek
 

cena: 29,29 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 14 sasz.

Postać saszetki

Producent GLAXO

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Theraflu Extra Grip to lek zawieraj?cy jako substancje czynne: paracetamol dzia?aj?cy przeciwbólowo i
przeciwgor?czkowo, chlorowodorek fenylefryny zmniejszaj?cy przekrwienie i obrz?k b?ony ?luzowej nosa,
oraz maleininan feniraminy – substancj? antyhistaminow? ?agodz?c? objawy uczuleniowe, takie jak: kichanie,
?wi?d lub przekrwienie b?ony ?luzowej nosa i zatok.

Wskazanie 
 Stosuje si? w leczeniu objawów grypy i przezi?bienia, takich jak: gor?czka, dreszcze, bóle mi??ni, bóle kostno
– stawowe, bóle g?owy, obrz?k i przekrwienie b?ony ?luzowej nosa, nadmierna wydzielina ?luzowa z nosa,
kichanie.

Dawkowanie
 Doro?li i dzieci powy?ej 12 lat: Zawarto?? jednej saszetki nale?y rozpu?ci? w 1 szklance gor?cej, ale nie
wrz?cej wody. Wypi? po wystygni?ciu do odpowiedniej temperatury. Jednorazowo mo?na przyj?? zawarto?? 1
saszetki. W razie konieczno?ci dalszego leczenia objawowego, dawk? t? mo?na powtórzy? po 4-6 godzinach.
Wci?gu doby mo?na przyj?? zawarto?? 3 saszetek.
Zgodnie z przedstawionym schematem dawkowania, preparat mo?na stosowa? nieprzerwanie wy??cznie
przez 5 kolejnych dni. W przypadku wra?enia, ze dzia?anie leku jest za mocne lub za s?abe, nale?y zwróci?
si? do lekarza.
Nie stosowa? u dzieci poni?ej 12 roku ?ycia.
Nie przekracza? zalecanej dziennej dawki.
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Sk?ad
 1 saszetka zawiera: paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mg.
Substancje pomocnicze: sacharoza, acesulfam potasowy, ?ó?cie? chinolinowa (E 104), ?ó?cie?
pomara?czowa, maltodekstryna M100, krzemionka koloidalna uwodniona, naturalne aromaty cytrynowe, kwas
cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan

Przeciwwskazania
 Nie nale?y stosowa? leku Theraflu Extra Grip w przypadku:
 · nadwra?liwo?ci (alergii) na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny i maleinian feniraminy lub inne sk?adniki
tego leku
 · je?li pacjent przyjmuje lub przyjmowa? w ci?gu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory
IMAO, leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona); je?li pacjent nie wie, czy leki stosowane
przez niego z przepisu lekarza zawieraj? inhibitory IMAO, powinien zasi?gn?? porady lekarza lub farmaceuty
przed przyj?ciem leku opisanego w ulotce,
 · je?li u pacjenta wyst?puje ci??ka choroba serca lub bardzo wysokie ci?nienie t?tnicze (nadci?nienie),
 · je?li pacjent ma nadczynno?? tarczycy,
 · je?li pacjent ma jaskr? z w?skim k?tem przes?czania (choroba oczu z post?puj?cym uszkodzeniem nerwu
wzrokowego i co najmniej cz??ciowo zwi?zanej z podwy?szonym ci?nieniem wewn?trz ga?ki ocznej),
 · je?li u pacjenta wyst?puje guz chromoch?onny nadnerczy (guz zlokalizowany w pobli?u nerek, który
powoduje zwi?kszenie ci?nienia t?tniczego),
 · je?li pacjent przyjmuje trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne,
 · je?li pacjent przyjmuje leki beta-adrenolityczne (leki stosowane w leczeniu wysokiego ci?nienia t?tniczego i
chorób serca),
 · je?li pacjent przyjmuje doustnie leki sympatykomimetyczne, takie jak donosowe leki obkurczaj?ce b?on?
?luzow? nosa, leki hamuj?ce apetyt lub leki psychostymuluj?ce o dzia?aniu podobnym do amfetaminy itp.
 · ci??y i karmienia piersi?,
 · u dzieci 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
 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 
 ul. Rzymowskiego 53 
 02-697 Warszawa
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