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Gripex Hot, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 12
sasz.
 

Cena: 27,50 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,65g+0,05g+0,01g

Opakowanie 12 sasz.a 4g

Postać pr.do p.rozt.doust.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Phenylephrini hydrochloridum

Opis produktu
 

Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum, (650 mg + 50 mg +
10 mg)/saszetk?, proszek do sporz?dzania roztworu doustnego

Wskazania
- lek przeciw objawom przezi?bienia i grypy
- gor?czka
- ból g?owy
- katar
- ból mi??ni
- ból gard?a

Jedna saszetka zawiera 1,981 g sacharozy, co odpowiada ok. 0,2 wymiennika
w?glowodanowego.

Lek zawiera ?ród?o fenyloalaniny (aspartam).
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OTC - Lek wydawany bez recepty.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 10567

 

Sk?adniki

1 saszetka zawiera: substancje czynne: paracetamol 650 mg, kwas askorbowy 50 mg,
fenylefryny chlorowodorek 10 mg oraz substancje pomocnicze, w tym: aspartam (E 951),
sacharoz?, inne

 

Przygotowanie i stosowanie

Dawkowanie
Podanie doustne. Nale?y zapozna? si? z tre?ci? ulotki przed zastosowaniem leku.
Doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 12 lat:
- 1 saszetka co 4-6 godzin
- maksymalna dawka dobowa: 6 saszetek.
Zawarto?? saszetki nale?y rozpu?ci? w szklance gor?cej wody.

 

Przechowywanie

Lek przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci w temperaturze
poni?ej 25°C.

 

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwa

Lek zawiera paracetamol.
Ze wzgl?du na ryzyko uszkodzenia w?troby w czasie stosowania leku nie nale?y:
- przyjmowa? innych leków zawieraj?cych paracetamol,
- pi? alkoholu.

Lek zawiera ?ród?o fenyloalaniny (aspartam). Mo?e by? szkodliwy dla osób z
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fenyloketonuri?.

 

Zawarto?? opakowania: 12 saszetek z proszkiem do sporz?dzenia roztworu doustnego

 

Podmiot odpowiedzialny
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Zi?bicka 40
50-507 Wroc?aw
22 543 60 00

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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