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Modafen Extra Grip, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12
szt.
 

Cena: 18,19 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Pseudoefedryna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Modafen Extra Grip, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.

Modafen Extra Grip to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy, zmniejszający przekrwienie błon śluzowych. Udrożnia
nos i zatoki.

Skład Modafen Extra Grip, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.

Substancjami czynnymi leku są ibuprofen i pseudoefedryny chlorowodorek.
Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku..

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, sodu laurylosiarczan,
powidon 25, kwas stearynowy, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), krzemionka koloidalna bezwodna; skład otoczki: hypromeloza,
talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, emulsja symetykonowa SE4.

Wskazania Modafen Extra Grip, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.

Modafen Extra Grip stosuje się doraźnie w celu złagodzenia objawów grypy i przeziębienia takich jak:
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gorączka
ból głowy
niedrożność nosa (katar) i obocznych zatok nosa
bóle stawowo-mięśniowe

Dawkowanie Modafen Extra Grip, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.

Lek należy stosować doustnie.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej: dawka początkowa to 2 tabletki, następnie, w przypadku konieczności 1 do 2 tabletek co 4 do
6 godzin. Maksymalna dawka dobowa to 6 tabletek.

Pacjenci w wieku podeszłym: nie jest konieczne dostosowanie dawkowania, o ile nie występuje zaburzenie czynności wątroby lub nerek.
U tych pacjentów dawkowanie należy ustalić indywidualnie.
Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.

Leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni bez zalecenia lekarza. Jeśli konieczne jest stosowanie leku dłużej niż 3 dni lub jeśli
nastąpi pogorszenie objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

Tabletki powlekane należy połykać w całości, bez rozgryzania i popijać odpowiednią ilością wody.

Przeciwwskazania Modafen Extra Grip, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.

Kiedy nie stosować leku Modafen Extra Grip:

jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, pseudoefedrynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne;
u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy;
w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy czynnej lub w wywiadzie, perforacji lub krwawienia, również występujących
po zastosowaniu NLPZ;
w przypadku ciężkiej choroby układu krążenia takiej, jak choroba niedokrwienna serca, ciężkie nadciśnienie tętnicze, częstoskurcz;
w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania;
w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby;
w przypadku ciężkiej niewydolności nerek;
w przypadku jednoczesnego stosowania innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych);
w przypadku zatrzymania moczu;
w przypadku nadczynności tarczycy;
w przypadku skazy krwotocznej;
w przypadku krwotocznego udaru mózgu w wywiadzie lub występowania czynników ryzyka, mogących zwiększać prawdopodobieństwo
wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na przykład u pacjentów przyjmujących leki zwężające naczynia krwionośne lub inne leki
zmniejszające przekrwienie, stosowane doustnie lub do nosa.

Informacje dodatkowe Modafen Extra Grip, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.

Lek Modafen Extra Grip zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zaburzeniami
wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować leku Modafen Extra Grip.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

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

Lek Modafen Extra Grip może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Modafen Extra Grip.
Na przykład:

leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas
acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna).
leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące
antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan).
Leku Modafen Extra Grip nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu
ich podawania (mogą wystąpić przełomy nadciśnieniowe).

Ciąża i karmienie piersią
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.

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Ten lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek u
odwodnionych dzieci i młodzieży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W czasie stosowania leku należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
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