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Gripex Hot Max Lek przeciw objawom przeziębienia i grypy
12 sztuk
 

Cena: 31,98 pln

Opis słownikowy

Dawka (1g+0,1g+0,0122g)/sasz.

Opakowanie 12 sasz.

Postać pr.do p.roztw.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum, (1000 mg + 100 mg + 12,2 mg)/saszetkę, proszek do
sporządzania roztworu doustnego

Wskazania

lek przeciw objawom przeziębienia i grypy
gorączka
ból głowy
katar
ból mięśni
ból gardła

Jedna saszetka zawiera 1,936 g sacharozy, co odpowiada ok. 0,2 wymiennika węglowodanowego.

Składniki
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

Dawkowanie
Dawkowanie i droga podania
Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 saszetka co 4-6 godzin
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maksymalna dawka dobowa: 4 saszetki.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia
Lek zawiera paracetamol.
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.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Tekst ulotki z informacjami o produkcie: Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2017 r.
Lek na receptę: Fałszywy
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11184

Producent
Podmiot odpowiedzialny
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław
22 543 60 00
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