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Gripex Hot Max 12 saszetek
 

cena: 23,43 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, głowa, mięśnie, stawy

Działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,
wspomagające

Opakowanie 12 sztuk

Postać proszek

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Phenylephrini hydrochloridum

Wskazania ból, gorączka, grypa, katar, przeziębienie

Opis produktu
 

Opis:
Gripex Hot Max, proszek do sporządzania roztworu doustnego, to lek wieloskładnikowy o działaniu przeciwgorączkowym,
przeciwbólowym i udrożniającym nos. Łagodzi objawy przeziębienia i grypy.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol 1000 mg, kwas askorbowy 100 mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2 mg.
Substancje pomocnicze to: sacharoza, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, potasu acesulfam (E 950), aromaty cytrynowe, aspartam (E
951), żółcień chinolinowa (E 104).

Wskazanie:
Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak:
gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w
przeziębieniu, grypie. Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
1 saszetka co 4 do 6 godzin (maksymalnie 4 saszetki na dobę).
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody.
Lek można stosować niezależnie od posiłków.
Leku Gripex Hot Max nie stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez konsultacji lekarskiej.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
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