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FLUCONTROL MAX, 10 tabletek
 

cena: 8,49 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Problem gorączka, przeziębienie

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

Opis produktu
 

FLUCONTROL MAX - działanie:

przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, zmniejsza ilość wydzieliny z nosa i obrzęk błony śluzowej nosa

FLUCONTROL MAX - wskazania:

leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem, obrzękiem błony śluzowej nosa
z tworzeniem wydzieliny

FLUCONTROL MAX - skład:

1 tabletka zawiera: 650 mg paracetamolu (Paracetamolum), 10 mg fenylefryny chlorowodorku (Phenylephrini hydrochloridum), 4 mg
chlorfenaminy maleinianu (Chlorphenamini maleas); pozostałe składniki: rdzeń tabletki: powidon K 30, kroskarmeloza sodowa, magnezu
stearynian, Prosolv Easy tab SP: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran,
karboksymetyloskrobia sodowa A, otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, brąz HT (E155), czerwień koszenilowa
(E124), Capol 1295 (wosk biały + wosk Carnauba)

FLUCONTROL MAX - dawkowanie:

dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat - jedna tabletka, w razie konieczności dawkę można powtarzać, lecz nie częściej niż co 4-6 godzin;
nie stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby

FLUCONTROL MAX - przeciwwskazania:
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uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek;
nadciśnienie tętnicze; jakakolwiek ciężka choroba serca lub tętnic (taka jak choroba wieńcowa lub dławica piersiowa); tachykardia (zbyt
szybkie bicie serca); zaburzenia rytmu serca; nadczynność tarczycy; jaskra (choroba oczu polegająca na postępującym i
nieodwracalnym uszkodzeniu nerwu wzrokowego prowadząca do pogorszenia lub utraty wzroku); leczenie lekiem z grupy inhibitorów
monoaminooksydazy (IMAO) (takimi jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki stosowane do leczenia choroby Parkinsona lub inne) i
okres 2 tygodni od ich odstawienia; wiek poniżej 12 lat; ciąża i karmienie piersią

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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