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Fervex D, granulat, 8 saszetek
 

Cena: 26,29 zł

Opis słownikowy

Postać saszetki

Producent Bristol-Meyers Squibb

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Fervex D, granulat, 8 saszetek

Opis

Preparat stosowany doraźnie w leczeniu objawowym przeziębienia i grypy. Zawiera witaminę C.

Skład

(1 saszetka):
Paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg.
substancje pomocnicze: bezwodny kwas cytrynowy, poliwidon, magnezu cytrynian bezwodny, aspartam,  naturalny aromat antylski

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę. Przerwy w podawaniu kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej 4
godziny.
W przypadku upośledzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej ośmiogodzinne przerwy
między dawkami.
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance ciepłej lub chłodnej wody.
Nie stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem.
Może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Działanie

Działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe,
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hamuje odruch kichania i łzawienie oczu.

Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u
dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Fervex D jeśli występuje:

nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu
u dzieci poniżej 15 lat
u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby
w połączeniu z innymi lekami o działaniu uspokajający
rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu
fenyloketonuria, ze względu na zawartość aspartamu
jaskra z wąskim kątem

 

Działania niepożądane

Działania neurowegetatywne: Uspokojenie lub senność, bardziej nasilone w początkowej fazie leczenia, objawy
antycholinergiczne, takie jak suchość błon śluzowych,  zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca,
ryzyko zatrzymania moczu, nadciśnienie ortostatyczne, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub
koncentracji uwagi, częściej u osób w wieku podeszłym; zaburzenia koordynacji rucheowej, drżenia, omamy,
Reakcje nadwrażliwości: rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka, obrzęk, wstrząs anafilaktyczny,
Objawy ze strony układu krwiotwórczego: leukocytopenia, neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciąża i karmienie piersią:
Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
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