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Coldrex MaxGrip Lek przeciw objawom grypy i przeziębienia
10 sztuk
 

Cena: 25,96 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.do sporz.roztw.doust.

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Coldrex MaxGrip C to lek na przeziębienie, który może być stosowany również w leczeniu pierwszych objawów grypy u osób dorosłych
oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat. Tabletki zawierają przeciwbólowy i przeciwgorączkowy paracetamol, udrażniającą nos fenylefrynę
oraz terpin o działaniu wykrztuśnym. Lek zawiera również witaminę C i pobudzającą kofeinę.

Wskazania
Coldrex MaxGrip C stosuje się w leczeniu typowych objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze. bóle głowy, bóle gardła
bóle kostne i mięśniowe.

Działanie
Lek Coldrex MaxGrip C w swoim składzie zawiera substancje czynne takie jak paracetamol, chlorowodorek fenylefryny, kofeinę, wodzian
terpinu i witaminę C, których połączenie daje wielokierunkowe działanie: przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, obkurczające naczynia
krwionośne (zmniejszające katar) oraz wykrztuśne.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie 2 tabletki do 4 razy na dobę.

Nie należy przyjmować dawki leku częściej, niż co 4 godziny na dobę ani nie stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.

Należy zawsze stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawke leku.

Leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
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Skład
Substancją czynną leku jest paracetamol (Paracetamolum), kofeina (Coffeinum), chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrini
hydrochloridum), wodzian terpinu (Terpinum hydratum), kwas askorbowy (Acidum ascorbicum).

1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu, 25 mg kofeiny, 5 mg chlorowodorku fenylefryny, 20 mg wodzianu terpinu, 30 mg kwasu
askobowego.

Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, skrobia rozpuszczalna, talk, kwas stearynowy, powidom, potasu sorbinian, sodu
laurylosiarczan, żółty barwnik (E 110).

Przeciwwskazania

jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, kofeinę, fenylefrynę, wodzian terpinu, witaminę C lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku,
u osób z niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnościa nerek,
u osób z chorobą alkoholową,
u osób przyjmujących zydowudynę (stosowaną w leczeniu zakażeń wirusem HIV),
u osób przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i w ciągu 2 tygodniu po ich ostatnim zastosowaniu.
Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

ból głowy,
zawroty głowy,
bezsenność,
nerwowość,
zwiększenie ciśnienia tętniczego,
nudności i wymioty.

Interakcje
Coldrex MaxGrip C może wchodzić w interakcje z:

lekami stosowanymi przeciw nudnościom i wymiotom,
lekami stosowanymi w celu zmniejszenia dużego sężenia cholesterolu we krwi,
lekami przeciwzakrzepowymi,
lekami nasennymi,
lekami stosowanymi w leczeniu depresji, manii),
lekami stosowanymi w leczeniu alkoholizmu.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia

Nie stosować z innymi produktami leczniczymi zawierającymi paracetamol i (lub) sympatykomimetykami.
Lek zawiera paracetamol.
Lek zawiera kofeinę, należy unikać nadmiernego spożycia kawy, herbaty lub napojów zawierających kofeinę podczas stosowania
leku.
Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorób wątroby lub nerek, pacjentów z niedowagą i
niedożywionych, pacjentów regularnie spożywających alkohol.
Lek zawiera żółty barwnik (E110), może powodować reakcje alergiczne.
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