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Febrisan (750 mg + 60 mg + 10 mg)/ 5 g, proszek musujący,
16 saszetek
 

Cena: 16,66 zł

Opis słownikowy

Dawka (0,75g+0,06g+0,01g)/5g

Opakowanie 16 sasz.a 5g

Postać prosz.mus.

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis leku:

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Febrisan, (750 mg + 60 mg + 10 mg)/5 g, proszek musujący

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 saszetka (5 g proszku musującego) zawiera 750 mg paracetamolu (Paracetamolum), 60 mg kwasu askorbowego (Acidum
ascorbicum) i 10 mg fenylefryny chlorowodorku (Phenylephrini hydrochloridum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 saszetka zawiera 2456 mg sacharozy, aspartam (E 951) oraz 164 mg sodu w postaci
sodu wodorowęglanu.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. ulotki.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek musujący o barwie lekko żółtej i smaku cytrynowym.

Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle gardła, katar, bóle
zatok.
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Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
1 saszetka co 4-6 godzin. Na dobę nie stosować więcej niż 4 saszetki, czyli 3 g paracetamolu, 240 mg kwasu askorbowego i 40 mg
chlorowodorku fenylefryny.

Sposób podawania
Podanie doustne.
Przed zastosowaniem proszek należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. ulotki.

Nadciśnienie tętnicze, tętniaki, nadczynność tarczycy, choroby serca
Ciężka niewydolność nerek, niewydolność wątroby.
Cukrzyca.
Wrodzony niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
Leczenie inhibitorami MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, β-adrenolitykami, trójpierścieniowymi lekami
przeciwdepresyjnymi.
Jaskra z wąskim kątem przesączania.
Ciąża i okres karmienia piersią.
Fenyloketonuria.
Choroba alkoholowa.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Należy zachować
ostrożność u osób stosujących leki przeciwzakrzepowe. Stosowanie produktu u osób z niewydolnością wątroby, nadużywających
alkoholu oraz głodzonych stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby.
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek, czynną chorobą wrzodową, przerostem gruczołu
krokowego, podwyższonym ciśnieniem
wewnątrzgałkowym, guzem chromochłonnym, a także u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy oraz leczonych lekami
uspokajającymi i innymi lekami sympatykomimetycznymi (tj. zmniejszającymi przekrwienie błon śluzowych, lekami hamującymi apetyt,
lekami psychostymulującymi podobnymi do amfetaminy).
Należy zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku. W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu.
Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
Produkt zawiera 164 mg sodu na dawkę, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów
kontrolujących zawartość sodu w diecie.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Takeda Pharma Sp. z o.o.
ul. Prosta 68 00-838 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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