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Gripex Hot Max 1000 mg + 100 mg + 12,2 mg, proszek do
sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek
 

Cena: 20,94 zł

Opis słownikowy

Dawka (1g+0,1g+0,0122g)/sasz.

Opakowanie 12 sasz.

Postać pr.do p.roztw.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis leku:

Gripex Hot Max, proszek do sporządzania roztworu doustnego, to lek wieloskładnikowy o działaniu przeciwgorączkowym,
przeciwbólowym i udrożniającym nos. Łagodzi objawy przeziębienia i grypy.

Wskazania:

Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak:
gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w
przeziębieniu, grypie. Jeśli po upływie 3 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 Kiedy nie stosować leku Gripex Hot Max

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub aminy sympatykomimetyczne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6).
  Jeśli występują następujące schorzenia:
  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,
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  fenyloketonuria,
  jaskra z wąskim kątem przesączania,
  nadczynność tarczycy.
W czasie stosowania leków z grupy inhibitorów MAO i okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków.
W skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.
W czasie przyjmowania zydowudyny (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
U dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Gripex Hot Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

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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