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Apap Przeziebienie Hot (ActiFlu Extra C) p
 

Cena: 18,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,65g+0,05g+0,01g)/

Opakowanie 8 sasz.

Postać pr.do p.roztw.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Paracetamol, Ac.ascorb., Phenylep.hydroc

Opis produktu
 

APAP Przeziębienie HOT
(Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum)
(650 mg + 50 mg +10 mg)/ saszetkę
proszek do sporządzania roztworu doustnego.

APAP Przeziębienie HOT, proszek do sporządzania roztworu doustnego, to lek wieloskładnikowy, zawierający paracetamol, kwas
askorbowy oraz chlorowodorek fenylefryny. Wykazuje działanie prze-ciwgorączkowe, przeciwbólowe i udrożniające nos. Łagodzi objawy
przeziębienia i grypy.

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 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol 650 mg, kwas askorbowy 50 mg, fenylefryny chlorowo-dorek 10 mg.

Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, cytrynian sodu, aromat cytrynowy 87A069, aromat cytrynowy 875060,
acesulfam K, aromat cytrynowy 501.476/AP0504, aromat cytry-nowy 875928, aspartam, żółcień chinolinowa.

Przyjmowanie:
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

1 saszetka co 4-6 godz. (maksymalnie 6 saszetek na dobę).
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Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci:

Leku APAP Przeziębienie HOT nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Jak wygląda lek APAP Przeziębienie HOT i co zawiera opakowanie

Saszetka z proszkiem do sporządzania roztworu doustnego.

Lek dostępny jest w opakowaniach: 5, 8, 10 lub12 saszetek w pudełku tekturowym z ulotką.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteko.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

