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Vicks AntiGrip Max 10 saszetek
 

cena: 24,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 10 saszetek

Postać saszetki

Producent Wick - Pharma - Zweigniederlassung der
Procter & Gamble GmbH

Substancja
czynna

chlorfenaminy maleinian (Chlorphenamini
maleas), fenylefryny wodorowinian
(Phenylephrini hydrogenotartras),,
paracetamol (Paracetamolum),

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Vicks AntiGrip Max to połączenie:
  Paracetamolu w najwyższej możliwej dawce dostępnej na rynku bez recepty (1000 mg)– substancji przeciwgorączkowej i
przeciwbólowej,
  Fenylefryny – substancji zmniejszającej obrzęk błony śluzowej nosa
  Chlorfenaminy – substancji przeciwhistaminowej, zmniejszającej ilość wydzieliny z nosa.

Wskazania do stosowania:

leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką,

-słabym lub umiarkowanym bólem (np. bólem głowy, gardła, mięśni, zatok przynosowych),

obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z tworzeniem wydzieliny.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), fenylefryny wodorowinian (Phenylephrini hydrogenotartras) i
chlorfenaminy maleinian (Chlorphenamini maleas).
Substancje pomocnicze: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy PHS
132958.

Każda saszetka zawiera: 
1000 mg paracetamolu,
15,58 mg fenylefryny wodorowinianu (co odpowiada 8,21 mg fenylefryny);
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4 mg chlorfenaminy maleinianu (co odpowiada 2,8 mg chlorfenaminy). .

Sposób użycia:
Doustne: dorośli: 1 saszetka co 6-8 godzin (trzy do cztery razy na dobę). Nie należy stosować więcej niż 4 saszetek w ciągu doby.

Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nadciśnienie tętnicze; nadczynność tarczycy; ciężkie
choroby sercowo-naczyniowe (takie jak choroba wieńcowa); tachykardia (częstoskurcz); ciężka niewydolność nerek; jaskra; pacjenci z
ciężką niewydolnością wątroby; pacjenci leczeni inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) oraz w okresie 2 tygodni po ich odstawieniu.

Produkt leczniczy Vicks AntiGrip Max jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na dawkę paracetamolu.

Podmiot odpowiedzialny:
Wick - Pharma - Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Straße 40
65824 Schw Niemcy

Producent:
WICK PHARMA
Sulzbacher Str. 40-50, Niemcy
Schwalbach am Taunus
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