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Flucontrol Hot x8 saszetek
 

Cena: 20,11 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać proszek do przygotowania roztworu

Substancja
czynna

paracetamol, chlorfenamina, fenylefryna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

FluControl HOT to kompleksowy lek, który w swoim składzie zawiera najwyższą dostępną na rynku dawkę* substancji o działaniu
przeciwgorączkowym i przeciwbólowym.

Jedna saszetka zawiera takie ilości substancji czynnych, które działają na uciążliwe objawy grypy i przeziębienia:

łagodzą ból i gorączkę
zmniejszają ilość wydzieliny z nosa
zmniejszają obrzęk błony śluzowej nosa

* Wg. rejestru produktów leczniczych (stan na 10/2017).

Substancja czynna

1 saszetka zawiera:

1000 mg paracetamolu (Paracetamolum)
10 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum)
4 mg maleinianu chlorfenaminy (Chlorphenamini maleas)

Wskazania

Leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem, obrzękiem błony śluzowej nosa
z tworzeniem wydzieliny.
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Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Jedna saszetka lecz nie częściej niż co 6-8 godzin (3 lub 4 razy na dobę).
Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki (4000 mg paracetamolu + 40 mg fenylefryny + 16 mg chlorfenaminy) w ciągu doby.
W razie ustąpienia bólu lub gorączki należy zakończyć stosowanie leku FluControl Hot.
Jeżeli gorączka występuje dłużej niż przez 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłużej niż 5 dni, albo objawy ulegają nasileniu lub
pojawiają się nowe, należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Sposób podawania

Rozpuścić zawartość saszetki w niewielkiej ilości płynu, najlepiej w połowie szklanki wody.

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
choroby wątroby (niewydolność wątroby lub bez) lub wirusowe zapalenie wątroby (zwiększone ryzyko hepatotoksyczności)
nadciśnienie tętnicze;
nadczynność tarczycy;
ciężkie choroby sercowo-naczyniowe (takie jak choroba wieńcowa, dławica piersiowa);
tachykardia;
pacjenci leczeni inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO);
jaskra;
zaburzenia rytmu serca;
ciężka niewydolność nerek.
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