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ACTI-trin, syrop, 100 ml
 

Cena: 18,29 zł

Opis słownikowy

Postać syrop

Producent Hasco

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Dekstrometorfan, Pseudoefedryna, 
Triprolidyna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe ACTI-trin, syrop, 100 ml

Lek ACTI-trin zawierający substancje hamujące objawy przeziębienia.

Skład ACTI-trin, syrop, 100 ml

Substancjami czynnymi leku triprolidyna, pseudoefedryna i dekstrometorfan.
5 ml syropu zawiera: 1,25 mg chlorowodorku triprolidyny, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 10 mg bromowodorku
dekstrometorfanu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: maltitol ciekły, sodu benzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, sacharyna sodowa,
lewomentol, wanilina, substancja poprawiająca smak i zapach „cola* (substancje aromatyczne naturalne, triacetyna, etanol), żółcień
chinolinowa (E104), czerwień koszenilowa (E120), czerń brylantowa (E 151), etanol 96% (v/v), woda oczyszczona.

Działanie ACTI-trin, syrop, 100 ml

Triprolidyna w skojarzeniu z pseudoefedryną hamuje odruch kichania, zmniejsza ilość wydzieliny z nosa i inne objawy przeziębienia.

Pseudoefedryną ponadto zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, przez co zwiększa jego drożność. Dekstrometorfan
działa przeciwkaszlowo.
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Wskazania ACTI-trin, syrop, 100 ml

ACTI-trin stosuje się w leczeniu objawowym w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych (grypa, przeziębienie i inne Infekcje
górnych dróg oddechowych) przebiegających z kaszlem, obrzękiem błony śluzowej nosa i wodnistym wysiękiem z nosa.

Dawkowanie ACTI-trin, syrop, 100 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek stosuje się doustnie.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 ml syropu 3 do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 6 godzin.
Dzieci od 7 do 12 lat: 5 ml syropu 3 do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 6 godzin.

Do opakowania dołączona, jest łyżeczka lub kieliszek do podawania leków.

Przeciwwskazania ACTI-trin, syrop, 100 ml

Kiedy nie stosować leku ACTI-trin:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
podczas leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) (takimi jak iproniazyd, fenelzyna, izokarboksazyd, tranylcypromina, klorgllina,
selegilina, toloksaton, amiflamina, moklobemid, lazabemid) oraz przez 2 tygodnie po odstawieniu inhibitorów MAO;
w astmie oskrzelowej;
w niewydolności oddechowej;
w kaszlu z dużą ilością wydzieliny oraz kaszlu związanym z astmą oskrzelową;
w ciężkim nadciśnieniu;
w ciężkiej chorobie niedokrwiennej serca;
w mukowiscydozie;

Informacje dodatkowe ACTI-trin, syrop, 100 ml

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wątroby.
ACTI-trin zawiera etanol. Lek zawiera 4,58% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 181 mg na dawkę, co jest równoważne 4,58 ml piwa lub 1,91
ml wina na dawkę. Jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.
ACTI-trin zawiera żółcień chinolinową (E 104), czerwień koszenilową (E120) i czerń brylantową (E 151). Lek może powodować reakcje
alergiczne
ACTI-trin zawiera sodu benzoesan. Lek może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.
ACTI-trin zawiera metylu parahydroksybenzoesan. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
ACTI-trin zawiera maltitol ciekły. Jeśli stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem przed przyjęciem leku.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
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Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek może zaburzać zdolność kierowania pojazdami ze względu na możliwość wystąpienia senności, zawrotów głowy. Podczas
stosowania leku ACTI-trin nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.
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