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Theraflu Extra Grip 14 saszetek
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,65g+0,01g+0,02g

Kategoria Lek

Opakowanie 14 saszetek

Postać saszetki

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O

Substancja
czynna

Chlorowodorek fenylefryny, Feniramina,
Paracetamol (Acetaminofen)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

THERAFLU EXTRA GRIP to wieloskładnikowy lek w postaci rozpuszczalnego proszku, zalecany w przypadku objawów grypy i
przeziębienia.

Wskazania:
Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak:
  gorączka,
  dreszcze,
  bóle mięśni,
  bóle kostno – stawowe,
  bóle głowy,
  obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa,
  nadmierna wydzielina śluzowa z nosa,
  kichanie

Skład:
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mg. Ponadto lek
zawiera: sacharozę, acesulfam potasowy, żółcień chinolinową (E 104), żółcień pomarańczową, maltodekstrynę M100, krzemionkę
koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan.

1 saszetka zawiera: 
paracetamol 650mg,
chlorowodorek fenylefryny 10mg,
maleinian feniraminy 20mg

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
oraz substancje pomocnicze: sacharozę, acesulfam potasowy, żółcień chinolinową (E 104), żółcień pomarańczową, maltodekstrynę
M100, krzemionkę koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia
fosforan.

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance gorącej, ale nie wrzącej wody. Wypić po wystygnięciu do odpowiedniej
temperatury. Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki. W razie konieczności dalszego leczenia objawowego, dawkę tę można
powtórzyć po 4-6 godzinach. Wciągu doby można przyjąć zawartość 3 saszetek. Zgodnie z przedstawionym schematem dawkowania,
preparat można stosować nieprzerwanie wyłącznie przez 5 kolejnych dni. W przypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za
słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci poniżej 12 lat:
Nie wskazane

Przechowywanie:
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przeciwwskazania: 
w następujących przypadkach stosowanie preparatu jest przeciwwskazane:

nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu,
ciężkie schorzenia układu krwionośnego, wątroby, nerek,
nadciśnienie tętnicze
gruczolak gruczołu krokowego z tendencją do zalegania moczu,
niedrożność szyi pęcherza moczowego,
niedrożność odżwiernika dwunastnicy,
czynna choroba wrzodowa,
cukrzyca,
choroby płuc (w tym astma),
jaskra z wąskim kątem przesączania,
wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosfatazy fosforanowej,
 padaczka,
stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu.

Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat.

Podmiot odpowiedzialny:
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
W. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
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