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Gripex Duo x16 tabletek
 

Cena: 25,27 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

USP Zdrowie

Postać tabletki

Substancja
czynna

paracetamol, fenylefryna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Gripex Duo to innowacyjna tabletka 2w1, którą możesz rozpuścić jak
saszetkę lub połknąć jak tabletkę, to ta sama siła czy ją rozpuścisz czy połkniesz.

Gripex Duo dopasuje się do Twoich potrzeb w każdym miejscu i o każdej porze dnia gdy dopadną Cię objawy przeziębienia i grypy.

Jak działa Gripex® Duo?

Gripex Duo to lek złożony, zawiera dwie substancje czynne, szybko się wchłania (dzięki paracetamolowi w składzie), a przy dawkowaniu
2 tabletek zawiera maksymalne dawki aby zwalczać nawet nasilone objawy w przeziębienia i grypy.

PARACETAMOL

Zwalcza bóle towarzyszące infekcjom, w tym bóle gardła, ból głowy, bóle mięśni oraz bóle kostno-stawowe, usuwa gorączkę i
stan podgorączkowy.

FENYLEFRYNA

Hamuje katar, zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok, ułatwia oddychanie.

Skład Gripex® Duo

Paracetamol 500 mg (1000 mg*),
Chlorowodorek Fenylefryny 6,1 mg (12,2 mg*),

*dla dawkowania x2 tabletki
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Liczba tabletek w jednej dawce

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 65kg

1-2 tabletki (co 4 godz.)

Dorośli i młodzież o masie ciała od 43kg do 65kg

1 tabletka (co 4 godz.)

Dorośli i młodzież o masie ciała od 33kg do 43kg

1 tabletka (co 6 godz.)

Stosowanie

Tabletkę 2w1 można połknąć lub rozpuścić.
Lek można stosować niezależnie od posiłków.
Lek Gripex® Max można stosować u dzieci powyżej 12. roku życia.
Leku Gripex® Max nie powinny przyjmować kobiety w ciąży i karmiące piersią.
W czasie stosowania leku należy zachować ostrożność podczas obsługi urządzeń mechanicznych i prowadzenia pojazdów.
Ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby w czasie przyjmowania leku Gripex® Max nie należy pić alkoholu.
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