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FERVEX o smaku cytrynowym, 12 saszetek
 

cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Marka Fervex

Postać granulat w saszetkach

Problem gorączka, przeziębienie

Producent BRISTOL-MYERS SQUIBB

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

Opis produktu
 

FERVEX o smaku cytrynowym - działanie:

przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje
odruch kichania i łzawienie oczu; uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie

FERVEX o smaku cytrynowym - wskazania:

doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u
dorosłych i dzieci powyżej 15 lat

FERVEX o smaku cytrynowym - skład:

każda saszetka zawiera: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg; substancje pomocnicze:
sacharoza (11,5 g), kwas cytrynowy bezwodny, guma akacjowa, sacharyna sodowa, aromat cytrynowo-rumowy

FERVEX o smaku cytrynowym - dawkowanie:

dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat - 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę; przerwy w podawaniu kolejnych dawek powinny wynosić co
najmniej 4 godziny. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody.

FERVEX o smaku cytrynowym - przeciwwskazania:

uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku; ciężka niewydolność wątroby lub nerek (ze względu na
zawartość paracetamolu); jaskra (zwiększone ciśnienie w oku) z wąskim kątem przesączania; rozrost gruczołu krokowego z
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utrudnionym oddawaniem moczu; wiek poniżej 15 lat; nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego
wchłaniania glukozy - galaktozy lub niedoborem sacharazy - izomaltazy, ze względu na zawartość sacharozy w leku

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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