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Vicks AntiGrip Max (1000mg+16mg+4mg), granulat do
sporządzania roztworu doustnego, 10 saszetek
 

cena: 25,06 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 sasz.

Postać granulat do sporządzania roztworu
doustnego

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Vicks AntiGrip Max w formie saszetek to po??czenie:
• Paracetamolu w najwy?szej mo?liwej dawce dost?pnej na rynku bez recepty (1000 mg)– substancji
przeciwgor?czkowej i przeciwbólowej,
• Fenylefryny – substancji zmniejszaj?cej obrz?k b?ony ?luzowej nosa
• Chlorfenaminy – substancji przeciwhistaminowej, zmniejszaj?cej ilo?? wydzieliny z nosa.

Zwalcza 6 objawów przezi?bienia i grypy:
1. Ból g?owy
2. Ból mi??ni
3. Ból gard?a
4. Gor?czka
5. Zatkany nos
6. Katar

Wskazanie
Stosuje si? w leczeniu objawowym przezi?bienia i grypy, przebiegaj?cych z gor?czk?, s?abym lub
umiarkowanym bólem (np. bólem g?owy, gard?a, mi??ni), obrz?kiem b?ony ?luzowej nosa z tworzeniem
wydzieliny.

Dawkowanie
Lek do podawania doustnego.
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Przygotowanie roztworu: Zawarto?? saszetki nale?y rozpu?ci? w po?owie szklanki gor?cej (nie wrz?cej) wody.
Po przestudzeniu nale?y wypi?.

Doro?li: jedna saszetka co 6-8 godzin.
Nie nale?y stosowa? wi?cej ni? 4 saszetki w ci?gu doby.

 

Doro?li o masie cia?a poni?ej 50 kg, pacjenci: odwodnieni, d?ugotrwale niedo?ywieni, z przewlek?? chorob?
alkoholow?, z zespo?em Gilberta: 1 saszetka 2-3 razy na dob? (co 6-8 godzin).

Sk?ad
1 saszetka zawiera: 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum); 15,58 mg fenylefryny wodorowinianu
(Phenylephrini hydrogenotartras), co odpowiada 8,21 mg fenylefryny; 4 mg chlorfenaminy maleinianu
(Chlorphenamini maleas), co odpowiada 2,8 mg chlorfenaminy. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu:
mannitol.

Przeciwwskazania
- Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?; 
- Nadci?nienie t?tnicze; 
- Nadczynno?? tarczycy; 
- Ci??kie choroby sercowo-naczyniowe (takie jak choroba wie?cowa); 
- Tachykardia (cz?stoskurcz); 
- Ci??ka niewydolno?? nerek; 
- Jaskra; 
- Pacjenci z ci??k? niewydolno?ci? w?troby; 
- Pacjenci leczeni inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) oraz w okresie 2 tygodni po ich odstawieniu. 
Produkt leczniczy Vicks AntiGrip Max jest przeciwwskazany do stosowaniau dzieci ze wzgl?du na dawk?
paracetamolu.

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
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA
Emilii Plater 53
Warszawa
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