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GRIPEX HOT MAX o smaku cytrynowym, 12 saszetek
 

cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Postać proszek w saszetkach

Problem gorączka, przeziębienie

Producent US PHARMACIA

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,
udrożniające nos

Opis produktu
 

GRIPEX HOT MAX - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, udrożniające nos

GRIPEX HOT MAX - wskazania:

łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-
stawowe oraz objawów zapalenia błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie

GRIPEX HOT MAX - skład:

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

GRIPEX HOT MAX - dawkowanie:

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

GRIPEX HOT MAX - przeciwwskazania:

uczulenie na substancje czynne lub aminy sympatykomimetyczne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku; wiek poniżej
12 lat; niestabilna choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, wysokie ciśnienie tętnicze, wrodzony niedobór dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, wirusowe zapalenie wątroby, choroba
alkoholowa, fenyloketonuria, jaskra z wąskim kątem przesączania, nadczynność tarczycy; nie stosować w czasie przyjmowania leków z
grupy inhibitorów MAO i okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków; nie stosować w skojarzeniu z
trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi; nie stosować w czasie przyjmowania zydowudyny (lek stosowany w leczeniu
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zakażenia wirusem HIV)

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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