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AntyGrypin noc tabl.mus. 10 tabl.
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5g+0,2g+4mg

Opakowanie 10 tabl.

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Paracetamolum, Acidum ascorbicum,
Chlorphenamini maleas

Opis produktu
 

O produkcie
AntyGrypin noc, tabletki musujące, 10 szt.

Opis
AntyGrypin noc to złożony produkt leczniczy  w postaci tabletek musujących, który stosuje się doraźnie przy leczeniu objawów grypy
czy grypopodobnych oraz w przeziębieniu. AntyGrypin noc zawiera 3 składniki aktywne: paracetamol (o działaniu przeciwbólowym i
przeciwgorączkowym), maleinian chlorofenaminy, który między innymi zmniejsza ilość wydzieliny w nosie, a także witaminę C,
uzupełniając jej niedobory. Lek można stosować u młodzieży w wieku powyżej 15 lat i u osób dorosłych.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), witamina C (kwas askorbowy) (Acidum ascorbicum) i maleinian
chlorofenaminy (Chlorphenamini maleas).

1 tabletka musująca zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego, 4 mg maleinianu chlorofenaminy.

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, izomalt, makrogol 6000, sacharyna sodowa (E954) aromat cytrynowy
(Aromat cytrynowy (Tetrarome Lemon P 0551 987323: maltodekstryna kukurydziana, składniki aromatyzujące (limonen, beta-pinen,
cytral, gamma-terpinen, linalol), alfa tokoferol (E307), magnezu stearynian.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

AntyGrypin noc podaje się doustnie, po rozpuszczeniu tabletki musującej w szklance zimnej lub ciepłej wody.
Młodzież powyżej 15 lat i dorośli: rozpuszczona 1 tabletka musująca na pół godziny przed snem.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 tabletki na dobę w dawkach podzielonych, ale nie częściej niż co 4 godziny.
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 Jeśli po upływie 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić
się do lekarza.

Działanie
AntyGrypin noc zawiera 3 substancje czynne o kompleksowym działaniu:
paracetamol - wykazuje właściwości przeciwgorączkowe oraz przeciwbólowe,
maleinian chlorofenaminy powoduje zmniejszenie wydzieliny z nosa, hamuje odruch kichania i także łzawienie oczu,
witaminę C (kwas askorbowy) uzupełniającą jej niedobory.

Wskazania
AntyGrypin noc stosuje się w doraźnym leczeniu objawów grypy i przeziębienia, jak:
ból głowy, gardła,
gorączka,
nieżyt nosa oraz gardła.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku AntyGrypin noc:
w przypadku osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu,
jeśli pacjent choruje na niewydolność wątroby lub nerek albo jaskrę z wąskim kątem przesączania,
u osób przyjmujących leki wpływające na czynność wątroby lub inhibitory MAO,
u pacjentów z chorobą alkoholową,
jeśli u pacjenta występuje ryzyko zatrzymania moczu, związane z zaburzeniami odcinka cewki moczowej przebiegającego przez gruczoł
krokowy.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane związane z paracetamolem:

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
anemia spowodowana różnymi niedoborami, zahamowanie czynności szpiku kostnego, zmniejszenie liczby płytek krwi;
obrzęk;
zaburzenie czynności nerek (nefropatia) i upośledzenie wchłaniania lub wydzielania cewek nerkowych (tubulopatie).

Częstość nieznana:
zawroty głowy.

Działania niepożądane związane z chlorofenaminą:

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):
nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy mięśni w obrębie twarzy (dyskinezy), zaburzenia koordynacji ruchowej (sztywność),
drżenia, drętwienie, mrowienie, pieczenie, uczucie jak kłucie igłami (parestezje);
nieostre lub podwójne widzenie;
suchości w jamie ustnej, nosie i gardle, wysychanie błon śluzowych;
utrata apetytu, zmiany odczuwania smaków i zapachów, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, ból w
nadbrzuszu), które mogą ulec zmniejszeniu, jeśli lek jest stosowany w trakcie posiłku;
zwiększona potliwość;
zatrzymanie moczu i(lub) trudności z jego oddawaniem.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
zmiany w badaniach krwi, co może objawiać się nietypowymi krwawieniami, bólem gardła, zmęczeniem,
nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na podobne leki;
pobudzenie (zwłaszcza przy stosowaniu dużych dawek u dzieci i osób w podeszłym wieku);
szumy uszne, ostre zapalenie błędnika,
niedociśnienie lub zwiększone ciśnienie tętnicze, obrzęk;
ucisk w klatce piersiowej, ciężki oddech;
impotencja, krwawienia międzymiesiączkowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
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 Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wysokiej lub utrzymującej się gorączki, rozpoczynającego się nadkażenia
bakteryjnego, utrzymywania się objawów przez więcej niż 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu.

Lek zawiera paracetamol, dlatego aby uniknąć przedawkowania, należy zwrócić uwagę na zawartość tego składnika w innych
przyjmowanych produktach leczniczych, zwłaszcza u pacjentów z chorobą wątroby.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania AntyGrypin noc u osób: w stanach obniżonego poziomu glutationu, zwłaszcza jeśli
pacjent jest ciężko niedożywiony, odwodniony, chory na posocznicę, posiada problem alkoholowy, choruje na łagodną do umiarkowanej
niewydolności wątroby, zespół Gilberta, a także z: zaburzeniami czynności nerek, ostrym zapaleniem wątroby, niedoborem
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną i niedoborem reduktazy methemoglobinowej, astmą oskrzelową
lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc również w przypadku pacjentów cierpiących na: choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze,
nadczynność tarczycy i niedrożność odźwiernikowo-dwunastniczą.

Przyjmowanie paracetamolu może zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej, jeśli wystąpią jej objawy należy natychmiast
skonsultować się z lekarzem.
AntyGrypin noc zawiera 3156 mg sacharozy w jednej saszetce, więc należy zwrócić na to uwagę u pacjentów z cukrzycą, a u osób z
nietolerancją niektórych cukrów, przed zażyciem należy skontaktować się z lekarzem.
Produkt leczniczy zawiera 88,8 mg sodu w 1 saszetce co odpowiada 4,5% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób
dorosłych.

Przechowywanie:
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

AntyGrypin noc może wchodzić w interakcje z:
pochodnymi morfiny (stosowane w lekach przeciwbólowych, przeciwkaszlowych i lekach zastępczych),
neuroleptykami,
barbituranami,
benzodiazepinami i innymi lekamiprzeciwlękowymi,
lekami nasennymi (lorazepam, diazepam),
lekami przeciwdepresyjnymi o działaniu uspokajającym (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina),
lekami przeciwalergicznymi,
lekami przeciwnadciśnieniowymi o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy,
baklofenem,
talidomidem (lek wpływający na układ odpornościowy, stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego),
antycholinergicznymi lekami przeciwparkinsonowskimi (jak benzatropina),
lekami podobnymi do atropiny o działaniu przeciwskurczowym (zawierające hioscynę),
dyzopyramidem,
neuroleptykami z grupy pochodnych fenotiazyny (np. chlopromazyna, tiorydazyna, perfenazyna),
klozapiną,
salicylamidem,
ryfampicyną,
lekami przeciwpadaczkowymi (np. fenytoina, karbamazepina, lamotrygina),
lekami nasennymi z grupy barbituranów i innymi lekami indukującymi enzymy wątrobowe,
kofeiną,
niesteroidowymi lekamii przeciwzapalnymi (np. aspiryna, ibuprofen, diklofenak, naproksen),
lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny (acenokumarol, warfaryna),
inhibitorami MAO ( także jeśli w przeciągu ostatnich 14 dni były przyjmowane),
flufenazyną.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Podczas przyjmowania leku AntyGrypin noc, ze względu na zawartość chlorofenaminy, należy unikać spożywania alkoholu i leków
zawierających alkohol.

Ciąża i karmienie piersią
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 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.

Nie zaleca się stosowania leku AntyGrypin noc w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

Wpływ na badania laboratoryjne
Zawarty w AntyGrypin noc paracetamol może wpływać na wyniki badania stężenia kwasu moczowego we krwi, jak również na badanie
stężenia glukozy.
Chlorofenamina występująca w produkcie leczniczym może wpływać na wyniki testów skórnych z wykorzystaniem alergenów. Zaleca
się przerwanie stosowania produktu na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem testów skórnych.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
AntyGrypin noc nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 15 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
AntyGrypin noc może powodować senność wpływającą na sprawność psychofizyczną osób prowadzących pojazdy mechaniczne i
obsługujących maszyny.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
NATUR PRODUKT PHARMA
Podstoczysko 30
Ostrów Mazowiecka
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