
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

Fervex o smaku malinowym, 12 saszetek
 

Cena: 19,93 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,2g+0,025g

Opakowanie 12 sasz.

Postać gran.do sporz.roztw.doust.

Producent UPSA SAS

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Pheniramini maleas

Opis produktu
 

Opis leku:

CO TO JEST LEK FERVEX o smaku malinowym I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

FERVEX o smaku malinowym jest lekiem złożonym. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Maleinian feniraminy
zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Kwas
askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

Wskazania do stosowania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka,zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u
dorosłych i dzieci powyżej 15 lat. W przypadku wystąpienia zakażenia bakteryjnego może być konieczne wdrożenie leczenia
antybiotykami. Zadecyduje o tym lekarz prowadzący.

Kiedy nie stosować leku FERVEX o smaku malinowym

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość)na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku FERVEX o smaku
malinowym
• jeśli u pacjenta występuje:

ciężka niewydolność wątroby lub nerek (ze względu na zawartość paracetamolu);
jaskra (zwiększone ciśnienie w oku) z wąskim kątem przesączania;
rozrost gruczołu krokowego z utrudnionym oddawaniem moczu;
wiek poniżej 15 lat;
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• jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek FERVEX o smaku malinowym
Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 5 dni.
Aby uniknąć ryzyka przedawkowania, nie należy jednocześnie z lekiem Fervex przyjmować innych leków zawierających paracetamol. U
osób dorosłych o masie ciała większej niż 50 kg, CAŁKOWITA DAWKA DOBOWA PARACETAMOLU NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 4
GRAMY (4000 mg).
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza w razie przyjęcia większej niż zalecana daw-ki dobowej leku FERVEX, nawet jeśli pacjent czuje
się dobrze, ponieważ może dojść
do niebezpiecznego uszkodzenia wątroby.
Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.
Pacjent z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej musi skonsultować się z lekarzem, czy
może stosować lek Fervex.
Nie zaleca się picia napojów alkoholowych, stosowania leków zawierających alkohol lub przyjmowania środków uspokajających w
czasie stosowania leku FERVEX o smaku malinowym.
Każda saszetka zawiera 11,555 g sacharozy, dlatego w przypadku stosowania diety ubogocukrowej lub cukrzycy należy uwzględnić
obecność cukru w leku.

Podmiot odpowiedzialny:

UPSA SAS
3, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, Francja

Wytwórca:

UPSA SAS
979, Avenue des Pyrénées
47520 Le Passage, Francja

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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