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Theraflu Total Grip 16 kapsułek
 

cena: 26,60 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała głowa, kości, mięśnie, nos, stawy, zatoki

Działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,
wspomagające, wykrztuśne

Opakowanie 16 sztuk

Postać kapsułki

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Paracetamolum, Phenylephrini
hydrochloridum, Guaifenesinum

Wskazania ból, gorączka, grypa, kaszel mokry,
przeziębienie

Opis produktu
 

Opis:
Theraflu Total Grip. Lek w kapsułkach na objawy grypy
Przesiądź się na nowość i nie daj się spowolnić grypie. Kapsułki Theraflu to unikalny lek, który jest gotowy do działania już po 10
minutach*. Pomaga zwalczać te najcięższe objawy grypy, nawet kaszel.

Skład:
paracetamol 500 mg
chlorowodorek fenylefryny 6,1 mg
gwajafenezyna 100 mg

Substancje pomocnicze
Wypełnienie kapsułki:
Kroskarmeloza sodowa
Skrobia kukurydziana
Sodu laurylosiarczan
Talk
Magnezu stearynian
Otoczka kapsułki (rozmiar 0):
Żelatyna
Woda oszczyczona
Indygokarmin (E132)
Tytanu dwutlenek (E171)
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Żółcień chinolinowa (E104)
Sodu laurylosiarczan
Erytrozyna (E127)

Wskazania:
Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy i grypy, w tym łagodnego do umiarkowanego bólu i/lub gorączki, przekrwienia
błony śluzowej nosa, a także działanie wykrztuśne w przypadku kaszlu z odkrztuszaniem.

Dawkowanie:
Osoby dorosłe (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku 16 i więcej lat o masie ciała 50 kg lub większej:
Dwie kapsułki co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb. Łączna dawka dobowa nie powinna przekraczać 6 kapsułek na dobę (2 kapsułki
przyjmowane trzy razy na dobę). Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 3 dni.

Pacjenci powinni zasięgnąć porady lekarza, jeżeli objawy będą utrzymywały się dłużej niż 3 dni lub będą się nasilały, albo też jeżeli u
pacjenta będzie występował kaszel w połączeniu z wysoką gorączką, wysypką skórną lub uporczywym bólem głowy.

Tego produktu leczniczego nie należy stosować u osób dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz młodzieży w wieku 16 i więcej lat, jeżeli
ich masa ciała wynosi poniżej 50 kg.

Dzieci i młodzież
Tego produktu leczniczego nie należy stosować u:

Dzieci w wieku poniżej 16 lat
Młodzieży w wieku od 16 do 18 lat, jeżeli ich masa ciała wynosi poniżej 50 kg

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca,
nadczynność tarczycy, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, guz chromochłonny nadnerczy. Pacjenci stosujący inhibitory
monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące
receptory beta adrenergiczne. Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony
śluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy.
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