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Vicks AntiGrip Complex (SymptoMed Cytryna), proszek, 10
saszetek
 

Cena: 34,39 zł

Opis słownikowy

Marka Vicks

Postać proszek

Producent Wick Pharma

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Vicks AntiGrip Complex (SymptoMed Cytryna), proszek, 10 saszetek

Opis
Preparat ma na celu ?agodzenie objawów przezi?bienia i grypy.

Sk?ad

Ka?da saszetka leku stanowi jedn? dawk? leku zawieraj?c? substancje czynne:

paracetamol 500 mg, gwajafenezyn? 200 mg i fenylefryny chlorowodorek 10 mg.

Inne sk?adniki leku to: sacharoza, kwas cytrynowy, kwas winowy, sodu cyklaminian,

sodu cytrynian, aspartam (E951), acesulfam potasowy (E950), mentol w proszku,

aromat cytrynowy, aromat soku cytrynowego, ?ó?cie? chinolinowa (E104).
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Dawkowanie

Lek nale?y zawsze stosowa? zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W

przypadku w?tpliwo?ci nale?y ponownie skontaktowa? si? z lekarzem lub farmaceut?.

 

Dawkowanie

Lek ma posta? proszku do rozpuszczania w wodzie do picia w postaci gor?cego

napoju. Wsypa? jedn? saszetk? proszku do kubka i zala? gor?c?, ale nie wrz?c? wod?

(oko?o 250 ml). Pozostawi? do ostygni?cia i uzyskania temperatury nadaj?cej si? do

picia.

 

Doro?li i dzieci w wieku powy?ej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godzin w razie potrzeby. Nie

stosowa? wi?cej ni? 4 saszetki w ci?gu doby.

 

Nie nale?y stosowa? dawki wi?kszej ni? zalecana.

Nie nale?y przyjmowa? leku z napojami alkoholowymi.

Nie zaleca si? d?ugotrwa?ego stosowania leku. Je?li objawy nasil? si? lub nie ust?pi?

po 3 dniach, skonsultowa? si? z lekarzem.

Dzia?anie

Lek zawiera trzy substancje czynne:

•  Paracetamol jest dobrze znanym lekiem przeciwbólowym. Jest skuteczny w bólu, w

tym bólu g?owy i bólu gard?a oraz obni?a gor?czk? (dzia?anie przeciwgor?czkowe).

•  Gwajafenezyna (lek wykrztu?ny) rozrzedza flegm? u?atwiaj?c odkrztuszanie w

mokrym kaszlu.

•  Fenylefryny chlorowodorek (lek zmniejszaj?cy przekrwienie b?ony ?luzowej nosa)

zmniejsza obrz?k nosa i w ten sposób umo?liwia jego udro?nienie.
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Wskazania

Lek Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy nale?y przyjmowa? jedynie w razie, gdy u

pacjenta wyst?puje ból i (lub) gor?czka, niedro?no?? nosa i mokry kaszel.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosowa? leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy

•  je?li u pacjenta wyst?puje uczulenie (nadwra?liwo??) na paracetamol,

gwajafenezyn?, fenylefryny chlorowodorek lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników

leku

•  je?li u pacjenta wyst?puje choroba serca

•  je?li u pacjenta wyst?puje wysokie ci?nienie krwi (nadci?nienie)

•  je?li u pacjenta wyst?puje choroba w?troby lub ci??ka choroba nerek

•  je?li u pacjenta wyst?puje nadczynno?? tarczycy

•  je?li pacjent jest cukrzykiem

•  je?li pacjent ma jaskr? (podwy?szone ci?nienie w oku) z w?skim k?tem przes?czania

•  je?li pacjent ma porfiri?, która stanowi wrodzone zaburzenie charakteryzuj?ce si?

nadmiern? zawarto?ci? pigmentów w moczu

•  je?li pacjent stosuje trójpier?cieniowe leki przeciwdepresyjne 

•  je?li pacjent stosuje leki beta-adrenolityczne

•  je?li pacjent stosuje inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) – stosowane w leczeniu

depresji lub choroby Parkinsona lub stosowa? je w ci?gu ostatnich 14 dni

•  je?li pacjent stosuje leki obni?aj?ce ci?nienie krwi lub przeciw d?awicy piersiowej

Dzia?ania niepo??dane

Jak ka?dy lek, lek Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy mo?e powodowa? dzia?ania
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niepo??dane, chocia? nie u ka?dego one wyst?pi?. Je?li wyst?pi? jakiekolwiek

dzia?ania niepo??dane lub jakiekolwiek inne nietypowe objawy, nale?y natychmiast

odstawi? lek.

W przypadku stosowania paracetamolu bardzo rzadko (u mniej ni? 1 na 10 000 osób)

mog? wyst?powa? zaburzenia krwi i zapalenie trzustki.

 

Rzadko (u mniej ni? 1 na 1000 osób, ale wi?cej ni? 1 na 10 000 osób) mog?

wyst?powa? reakcje alergiczne (takie jak wysypki skórne lub pokrzywka), ci??kie

reakcje alergiczne (anafilaksja), ?wiszcz?cy oddech lub problemy z oddychaniem.

 

Informowano o rzadkich przypadkach wyst?pienia bólu g?owy, zawrotów g?owy

pochodzenia o?rodkowego i zaburze? ?o??dkowo-jelitowych, takich jak ból ?o??dka,

nudno?ci, wymioty i biegunka. (u mniej ni? 1 na 1000 osób, ale wi?cej ni? 1 na 10 000

osób) zwi?zanych ze stosowaniem gwajafenezyny.

 

W rzadkich przypadkach fenylefryna mo?e powodowa? przyspieszone bicie serca

(ko?atanie serca). W rzadkich przypadkach mo?e tak?e wyst?pi? wzrost ci?nienia krwi

z towarzysz?cym mu bólem g?owy, zawrotami g?owy i ko?ataniem serca. Fenylefryna

mo?e tak?e powodowa? problemy ze snem (bezsenno??), nerwowo??, dr?enia,

pobudliwo??, niepokój, dezorientacj? i l?k. Te dzia?ania niepo??dane wyst?puj? rzadko

(u mniej ni? 1 na 1000, ale wi?cej ni? 1 na 10 000 osób).  

 

Cz?stymi dzia?aniami fenylefryny (u mniej ni? 1 na 10 osób, ale wi?cej ni? 1 na 100

osób) s? utrata apetytu, nudno?ci i wymioty.

 

Je?li nasili si? którykolwiek z objawów niepo??danych lub wyst?pi? jakiekolwiek objawy

niepo??dane nie wymienione w ulotce, nale?y powiadomi? lekarza lub farmaceut?.
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Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci

Ten lek zawiera:

•  Aspartam (E951), ?ród?o fenyloalaniny. Mo?e by? szkodliwy dla pacjentów z

fenyloketonuri?.

•  Sacharoz?. Je?eli stwierdzono wcze?niej u pacjenta nietolerancj? niektórych

cukrów, pacjent powinien skontaktowa? si? z lekarzem przed przyj?ciem leku.

•  Sód (157 mg sodu na dawk?). Nale?y wzi?? pod uwag? u pacjentów kontroluj?cych

zawarto?? sodu w diecie.

Przechowywa? w miejscu niedost?pnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywa? w temperaturze poni?ej 25°C.

Stosowanie innych leków

Nale?y poinformowa? lekarza lub farmaceut? przed zastosowaniem leku Vicks

SymptoMed Complete Cytrynowy, je?li pacjent stosuje inne leki.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Nie stosowa? leku z alkoholem.

Ci??a i karmienie piersi?

Nie zaleca si? stosowania leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy podczas ci??y i

karmienia piersi?. Przed zastosowaniem ka?dego leku nale?y skonsultowa? si? z

lekarzem lub farmaceut?.
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Stosowanie leku u dzieci i m?odzie?y

Nie podawa? leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy dzieciom w wieku poni?ej

12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obs?uga maszyn

Produkt mo?e powodowa? zawroty g?owy pochodzenia o?rodkowego i dezorientacj?.

W razie wyst?powania tych objawów nie nale?y prowadzi? pojazdów ani obs?ugiwa?

maszyn.
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