
Theraflu MAX GRIP 
1000 mg + 70 mg + 10 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego 
 
1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum), 70 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) i 
10 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum).  
Substancje o znanym działaniu: 
1 saszetka zawiera: 5 g sacharozy, 117 mg sodu, żółcień pomarańczową, karmoizynę i aspartam. 
 
Wskazania do stosowania 
Krótkotrwałe leczenie objawów występujących w czasie grypy lub przeziębienia: gorączki, bólu głowy, bólu 
gardła, niedrożności przewodów nosowych i zatok przebiegającej z bólem. 
 
Produkt Theraflu MAX GRIP jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. 
 
Dawkowanie i sposób podawania  
Wyłącznie do podania doustnego. 
 
Dawkowanie 
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 
Jedna saszetka w razie konieczności co 4 do 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę, co odpowiada 
4000 mg paracetamolu, 280 mg kwasu askorbowego i 40 mg chlorowodorku fenylefryny. 
Dzieci: 
Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. 
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, produktu Theraflu MAX GRIP nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Nie stosować 
dawki większej niż zalecana. Nie stosować częściej, niż co 4 godziny. 
Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku. Jeżeli objawy choroby utrzymują się należy zasięgnąć 
porady lekarza. 
 
Sposób podawania 
Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie. 
Wsypać zawartość jednej saszetki do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W 
razie konieczności dodać zimnej wody lub dosłodzić. 
 
Przeciwwskazania 
Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; 
stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) i okres 2 tygodni od ich odstawienia; stosowanie 
zydowudyny; choroba alkoholowa; jaskra zamykającego się kąta; niewydolność wątroby; ciężka niewydolność 
nerek; nadczynność tarczycy; cukrzyca; choroby układu krążenia, w tym choroby serca, nadciśnienie tętnicze; guz 
chromochłonny nadnerczy; jednoczesne leczenie trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi; jednoczesne 
leczenie lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne. 
 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  
Produkt zawiera paracetamol. 
Ze względu na ryzyko przedawkowania, pacjentów należy poinformować, aby nie przyjmowali tego produktu 
jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do 
niewydolności wątroby, co może zakończyć się przeszczepem wątroby lub zgonem. 
Nie stosować z innymi produktami leczniczymi zawierającymi sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające 
przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o działaniu podobnym do 
amfetaminy) lub produktami leczniczymi stosowanymi w przeziębieniu i grypie.  
 
Odnotowano przypadki wystąpienia niewydolności wątroby u pacjentów w stanach obniżonego poziomu 
glutationu, zwłaszcza u pacjentów ciężko niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji, posiadających niski 
wskaźnik masy ciała (BMI) i regularnie pijących alkohol.  
 
Należy stosować ostrożnie u pacjentów: 
-  z rozrostem gruczołu krokowego 
-  z chorobą zakrzepowo-zatorową (np. zespołem Raynaude’a) 
- w stanach obniżonego poziomu glutationu (takich jak posocznica). Stosowanie paracetamolu może   

zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej 
-  z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej 



-  z niewydolnością wątroby. Ogólne schorzenia wątroby nasilają ryzyko uszkodzenia wątroby przez 
paracetamol. U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania.  

-  z niewydolnością nerek. 
 
W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.  
Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następującymi czynnikami 
ryzyka: 
- pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele 

dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe; 
- pacjenci regularnie nadużywający alkoholu; 
- pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, 

zakażeniem wirusem HIV, niedożywieni lub wyniszczeni. 
 
W razie zażycia dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje 
się dobrze, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby. 
 
1 saszetka zawiera 5 g sacharozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość sacharozy w swojej 
diecie. Ze względu na zawartość sacharozy ostrożnie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi 
zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy 
lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. 
Lek zawiera barwniki: żółcień pomarańczową (E110) i karmoizynę (E122). Substancje te mogą wywoływać 
reakcje alergiczne. Lek zawiera substancję będącą źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób 
z fenyloketonurią. 1 saszetka zawiera  117 mg sodu. Osoby na diecie niskosodowej powinny uwzględnić tę ilość 
sodu w swojej diecie. 
 
Jeżeli objawy utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza. 
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 
 
Działania niepożądane 
 
Paracetamol 
Działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych są niezbyt częste i zaobserwowane na małej populacji 
pacjentów. Z tego powodu działania niepożądane pochodzące z rozległych doświadczeń po wprowadzeniu do 
obrotu, przy stosowaniu leku przez pacjentów zgodnie z zalecanym dawkowaniem i mające związek ze 
stosowaniem leku, zostały wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością 
występowania. Ponieważ objawy te były zgłaszane dobrowolnie z populacji o nieznanej wielkości, ich częstość 
jest nieznana; prawdopodobieństwo ich wystąpienia uznano za bardzo rzadkie (<1/10 000).  
 

Narząd/układ Działanie niepożądane Częstość 
występowania 

Zaburzenia krwi i układu 
chłonnego 

Trombocytopenia Bardzo rzadko 

Zaburzenia układu 
immunologicznego 

Reakcje anafilaktyczne 
Reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z 
wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i 
ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona 
osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona 
(pęcherzowy rumień wielopostaciowy) i toksyczne 
martwicze oddzielanie się naskórka 

Bardzo rzadko 

Zaburzenia układu 
oddechowego, klatki 
piersiowej i śródpiersia 
 

Skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na 
kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki 
przeciwzapalne 

Bardzo rzadko 

Zaburzenia wątroby i dróg 
żółciowych 

Zaburzenia czynności wątroby  Bardzo rzadko 

Fenylefryna 
W badaniach klinicznych dotyczących fenylefryny zgłoszono następujące działania niepożądane: 

Zaburzenia psychiczne: Nerwowość 
 



Zaburzenia układu 
nerwowego: 

Ból głowy, zawroty głowy, bezsenność 
 

Zaburzenia serca: Wzrost ciśnienia krwi 
 

Zaburzenia żołądka i jelit: Nudności, wymioty 
 

Poniżej przedstawiono działania niepożądane pochodzące z doświadczeń po wprowadzeniu leku do obrotu. Ich 
częstość nie jest znana, ale prawdopodobnie występują one rzadko (³1/10 000 do <1/1 000). 

Zaburzenia oka Rozszerzenie źrenicy, jaskra ostra zamykającego się kąta, najbardziej 
prawdopodobne jest wystąpienie tych objawów u osób z jaskrą 
z zamkniętym kątem przesączania 

Zaburzenia serca Tachykardia, kołatanie serca (palpitacje) 
Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej 

Reakcje alergiczne (np. wysypka, alergiczne zapalenie skóry) 

Zaburzenia nerek i dróg 
moczowych 

Bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu. Zatrzymanie moczu jest 
najbardziej prawdopodobne u osób z niedrożnością ujścia pęcherza np. 
rozrostem gruczołu krokowego. 
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Theraflu Przeziębienie,  
500 mg + 30 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego  
Każda saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. 
 
 
Wskazania do stosowania 
 
Krótkotrwałe, objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa i zatok związanego z takimi objawami 
przeziębienia i grypy, jak ból, ból głowy i (lub) gorączka. 
 
Produkt Theraflu Przeziębienie jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i 
starszej. 
 
Dawkowanie i sposób podawania 
Dawkowanie 
 
Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku 15 lat i starsza  
 
Zawartość jednej saszetki rozpuścić w gorącej wodzie i przyjmować, co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeby. W 
ciągu doby można przyjąć maksymalnie cztery dawki (saszetki). 
 
W przypadku utrzymywania się objawów przez ponad 3 dni lub nasilenia objawów należy skontaktować się z 
lekarzem. 
 
Niewydolność wątroby 
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstęp między 
dawkami. 
 
Dzieci i młodzież 
Nie stosować produktu u dzieci w wieku poniżej 15 lat. 
 
 
Sposób podawania 
Zawartość saszetki rozpuścić w standardowej wielkości kubku gorącej, ale nie wrzącej wody (około 250 ml). 
Wypić po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury.  
 
Po rozpuszczeniu proszku w gorącej wodzie płyn będzie mętnym roztworem w kolorze pomarańczowym o 
zapachu jagodowym. 
 
Przeciwwskazania 

 
• Nadwrażliwość na substancje czynne, aromat mentolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą  
• Produkt ten zawiera lecytynę sojową (E322) i dlatego nie powinien być przyjmowany przez pacjentów 

uczulonych na soję lub orzeszki ziemne ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości. 
• Choroba serca, nadciśnienie tętnicze i choroby układu sercowo-naczyniowego. 
• Nadczynność tarczycy. 
• Jaskra z zamkniętym kątem przesączania. 
• Zatrzymanie moczu. 
• Guz chromochłonny. 
• Pacjenci stosujący inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni. 

Pacjenci stosujący trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne  
• Pacjenci stosujący leki blokujące receptory beta-adrenergiczne  
• Pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, jak leki zmniejszające przekrwienie, leki zmniejszające 

apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy  
• Pierwszy trymestr ciąży  

 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 
 



Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, łagodną 
lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (w tym w zespole Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (skala 
Childa-Pugha >9), ostrym zapaleniem wątroby, podczas równoczesnego stosowania produktów leczniczych 
zaburzających czynność wątroby, u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, 
niedokrwistością hemolityczną, odwodnionych, u osób nadużywających alkoholu i długotrwale niedożywionych. 
 
Pacjenci nie powinni przyjmować jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol ze 
względu na ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby w przypadku przedawkowania. 
 
W przypadku długotrwałego nieprawidłowego stosowania leków przeciwbólowych w dużych dawkach mogą 
wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć większymi dawkami leków przeciwbólowych. 
 
Zazwyczaj nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza leków złożonych, zawierających kilka 
substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek oraz ryzyka wystąpienia 
niewydolności nerek. 

 

Nagłe zaprzestanie stosowania leków przeciwbólowych nieprawidłowo przyjmowanych przez długi czas w 
dużych dawkach może skutkować bólami głowy, uczuciem zmęczenia, bólem mięśni, nerwowością i objawami 
autonomicznymi. Te objawy z odstawienia ustępują w ciągu kilku dni. Do tego czasu należy unikać dalszego 
przyjmowania leków przeciwbólowych i nie rozpoczynać ich ponownego stosowania bez konsultacji z lekarzem. 
 
Pacjenci nie powinni jednocześnie stosować innych produktów leczniczych działających 
sympatykomimetycznie, w tym innych produktów obkurczających błonę śluzową nosa lub oka. 
 
Podczas stosowania tego leku należy unikać spożywania napojów alkoholowych. Paracetamol należy stosować 
ostrożnie u pacjentów uzależnionych od alkoholu. Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z 
alkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości.  
 
Ten produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występuje: 
• Choroba układu sercowo-naczyniowego, 
• Cukrzyca, 
• Przerost gruczołu krokowego, ponieważ może występować tendencja do zatrzymania moczu i dyzurii, 
• Choroba okluzyjna naczyń (np. objaw Raynauda), 
• Psychoza, 
• Przewlekły kaszel, astma lub rozedma płuc. 
 
Pacjenci w podeszłym wieku mogą być szczególnie wrażliwi na działanie pseudoefedryny na ośrodkowy układ 
nerwowy. 
 
Ten produkt leczniczy jest zalecany w przypadku takich objawów jak (ból i (lub) gorączka, przekrwienie błony 
śluzowej). Należy go stosować tylko przez kilka dni. W przypadku utrzymywania się objawów dłużej niż 3 dni 
lub nasilenia objawów należy skontaktować się z lekarzem. 
 
W przypadku zabiegów operacyjnych zaleca się przerwanie leczenia kilka dni wcześniej. Ryzyko wystąpienia 
przełomu nadciśnieniowego jest większe w przypadku stosowania halogenowych leków do znieczulenia  
 
Dzieci i młodzież 

Nie stosować produktu u dzieci w wieku poniżej 15 lat. 
 
Ostrzeżenie dotyczące niewłaściwego stosowania w ramach dopingu 

Pseudoefedryna może powodować dodatnie wyniki niektórych testów antydopingowych. 
 
Informacje dotyczące substancji pomocniczych 

Produkt leczniczy zawiera: 



Sacharozę 6,9 g na saszetkę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją 
fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni 
przyjmować tego produktu.  
 
1 saszetka zawiera 6.9g sacharozy (cukier). Należy to także uwzględnić u pacjentów chorych na cukrzycę. 
 
Aspartam (E951) (38 mg na saszetkę), Zawiara aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy 
dla osób chorych na fenyloketonurię. 
 
Sód: jedna saszetka zawiera 1,52 mmol (lub 35 mg) sodu.co Należy wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów na 
diecie z kontrolowaną ilością sodu. 
 
Czerwień Allura AC (E129), żółcień pomarańczowa (E110), barwniki azowe-Mogą wywoływać reakcje 
alergiczne. 
 
Działania niepożądane 
 

Paracetamol 

 

Działania niepożądane pochodzące z historycznych badań klinicznych nie są liczne i dotyczą ograniczonego 
narażenia pacjentów. Działania zgłoszone po wprowadzeniu produktu do obrotu, dotyczące dawek 
terapeutycznych/przedstawionych w drukach informacyjnych i uznane za związane z lekiem przedstawiono 
poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA. Ze względu na ograniczone dane z badań 
klinicznych częstość tych działań niepożądanych nie jest znana (nie można określić na podstawie dostępnych 
danych), ale na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu można stwierdzić, że reakcje 
niepożądane na paracetamol występują rzadko (³1/10 000 do <1/1000), a ciężkie reakcje są bardzo rzadkie 
(<1/10 000). 

 

Grupa 
układowo-
narządowa  

Działanie niepożądane 

Zaburzenia krwi i 
układu chłonnego 

 

Trombocytopenia, agranulocytoza, pancytopenia, 
leukopenia, neutropenia. 

 

Te działania niekoniecznie mają związek ze 
stosowaniem paracetamolu. 

Zaburzenia układu 
immunologicznego 

 

Nadwrażliwość, w tym reakcje anafilaktyczne, 
obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli*i  
zespół Stevensa-Johnsona. **  

Zaburzenia żołądka i 
jelit 

Dyskomfort w jamie brzusznej, biegunka, 
nudności i wymioty 

Zaburzenia wątroby 
i dróg żółciowych 

Zaburzenia czynności wątroby. 

 



*Stwierdzono kilka przypadków skurczu oskrzeli w czasie stosowania paracetamolu, ale prawdopodobieństwo 
ich wystąpienia jest większe u osób chorych na astmę wrażliwych na kwas acetylosalicylowy albo inne NLPZ. 

** Notowano bardzo rzadkie przypadki poważnych reakcji skórnych.  

 

Pseudoefedryna 

 

Grupa układowo-
narządowa  

Działanie niepożądane 

Zaburzenia układu 
nerwowego 

 

Pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (np. 
bezsenność, rzadko omamy) 

Zaburzenia serca 

 

Wpływ na serce (np. tachykardia) 

 

Zaburzenia 
naczyniowe 

Wzrost ciśnienia krwi, jednak nie w przypadku 
kontrolowanego nadciśnienia 

Zaburzenia skóry i 
tkanki podskórnej 

 

Wysypka, świąd, rumień, pokrzywka, alergiczne 
zapalenie skóry. 

Zaburzenia nerek i 
dróg moczowych 

Zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z 
przerostem gruczołu krokowego. 
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THERAFLU EXTRAGRIP 
 

Jedna saszetka zawiera:  

paracetamol  650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mg 

Proszek do sporządzania roztworu doustnego 

 

Wskazania do stosowania 

Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno – stawowe, 
bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie. 
 

Dawkowanie i sposób podawania 

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej: zawartość jednej saszetki (co odpowiada 650 mg paracetamolu, 10 
mg chlorowodorku fenylefryny i 20 mg maleinianu feniraminy).  

W razie konieczności dawkę można powtarzać, lecz nie częściej niż co 4-6 godzin. Nie należy stosować więcej 
niż 3-4 saszetki w ciągu doby (co odpowiada 2600 mg paracetamolu, 40 mg chlorowodorku fenylefryny i 80 mg 
maleinianu feniraminy).  

Zgodnie z przedstawionym schematem dawkowania produkt można stosować nieprzerwanie wyłącznie przez 5 
kolejnych dni. 

W przypadku objawów utrzymujących się przez ponad 5 dni lub gorączki trwającej ponad 3 dni pacjent 
powinien skonsultować się z lekarzem. 

 

Dzieci: Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. 
 
Dawkowanie u szczególnych grup pacjentów: 

Niewydolność wątroby: W przypadku dorosłych ważących poniżej 50 kg, osób z niską lub średnią 
niewydolnością wątroby, zespołem Gilberta (hiperbilirubinemia rodzinna), odwodnionych, przewlekle 
niedożywionych, osób z chorobą alkoholową, nie należy stosować dobowej skutecznej dawki paracetamolu 
wiekszej niż 60 mg/kg/dobę (do 2 g/dobę, czyli maksymalnie zawartość 3 saszetek na dobę) 
 
Niewydolność nerek: W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek jednorazowo należy przyjąć zawartość 
jednej saszetki (co odpowiada 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny i 20 mg maleinianu 
feniraminy).  
Odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić: 4 dla klirensu kreatyniny 80 – 50 ml/min; 6 dla 50 – 30 ml/min 
oraz 30-10 ml/min; 8 dla < 10  
 
Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance (około 250 ml) gorącej, ale nie wrzącej wody. Wypić 
po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury. 
 

Przeciwwskazania 

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku:  nadwrażliwości na paracetamol, maleinian 
feniraminy lub chlorowodorek fenylefryny lub którąkolwiek substancję pomocniczą, stosowania 
inhibitorów IMAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciężkich schorzeń układu krwionośnego, 



nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy,  jaskry z wąskim kątem przesączania, guza 
chromochłonnego, pacjentów stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pacjentów 
stosujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, pacjentów stosujących inne leki 
sympatykomimetyczne. 

 

Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występuje: niewydolność nerek,  niewydolność 
wątroby,  ostre zapalenie wątroby, anemia hemolityczna, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-
fosforanowej, chroniczne niedożywienie i odwodnienie, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, 
przerost gruczołu krokowego, ze względu na podatność do zalegania moczu, niedrożność odźwiernika 
dwunastnicy, choroba wrzodowa ze zwężeniem przewodu pokarmowego,  padaczka. 

 

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w przypadku: występowania problemów z oddychaniem takich 
jak astma, rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, gdy objawy nie ustępują w ciągu 5 dni lub gorączka 
trwa dłużej niż 3 dni, wystąpienia wysypki lub uporczywego bólu głowy.  

Mogą to być objawy poważnej choroby. 

 

Produkt zawiera paracetamol. Należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu ze 
względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego uszkodzenia wątroby w przypadku przedawkowania. 

 

Produkt należy przyjmować zgodnie z ustalonym schematem dawkowania. 

 

Podczas stosowania produktu nie wolno pić napojów alkoholowych ze względu na ryzyko wystąpienia 
toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i 
regularnie pijących alkohol. 

Paracetamol należy stosować ostrożnie u osób uzależnionych od alkoholu. 

 

Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących inne leki mające wpływ na wątrobę. 

 

Fenylefryna może powodować fałszywie dodatnie wyniki testów dopingowych (informacja szczególnie istotna 
dla osób uprawiających sport wyczynowo). 

Produkt zawiera: 12,6 g sacharozy, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Nie powinni go 
przyjmować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem 
upośledzonego wchłaniania glukozo-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy; żółcień pomarańczową - 
może powodować reakcje alergiczne; 42,2  mg sodu na dawkę. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów 
kontrolujących zawartość sodu w diecie. 



 

 
Działania niepożądane 

Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu obejmują:  

małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, pancytopenia, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, reakcja 
anafilaktyczna, nerwowość, bezsenność, senność, zawroty głowy, bóle głowy, tachykardia, kołatanie serca, 
nadciśnienie, nudności, wymioty, suchość w ustach, zaparcia, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, biegunka, 
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,  
wysypka, świąd, rumień, pokrzywka, złe samopoczucie 
W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano ciężkie reakcje skórne, np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne 
martwicze oddzielanie się naskórka. 
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THERAFLU ZATOKI 
 

Jedna saszetka zawiera: 

paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny  10 mg 

Proszek do sporządzania roztworu doustnego 

 

Wskazania do stosowania 

Leczenie objawowe dolegliwości związanych z chorobami zatok takich jak: ból głowy, niedrożność zatok i nosa 
przebiegająca z bólem oraz objawami przekrwienia i obrzęku błony śluzowej. 

Działa przeciwgorączkowo, łagodzi objawy przeziębienia i grypy (dreszcze, bóle mięśni i głowy). 

 

Dawkowanie i sposób podawania 

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:  

zawartość jednej saszetki (co odpowiada 650 mg paracetamolu i 10 mg chlorowodorku fenylefryny).  

W razie konieczności dawkę można powtarzać, lecz nie częściej niż co 4-6 godzin i nie więcej niż 3-4 razy w 
ciągu doby (co odpowiada 2600 mg paracetamolu i 40 mg chlorowodorku fenylefryny).  

Zgodnie z przedstawionym schematem dawkowania produkt można stosować nieprzerwanie wyłącznie przez 5 
kolejnych dni. 

W przypadku objawów utrzymujących się przez ponad 5 dni lub gorączki trwającej ponad 3dni pacjent powinien 
skonsultować się z lekarzem. 

 

Dzieci 
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. 
 
Dawkowanie u szczególnych grup pacjentów: 

Niewydolność wątroby 

W przypadku dorosłych ważących poniżej 50 kg, osób z niską lub średnią niewydolnością wątroby, zespołem 
Gilberta (hiperbilirubinemia rodzinna), odwodnionych, przewlekle niedożywionych, osób z chorobą alkoholową, 
nie należy stosować dobowej skutecznej dawki paracetamolu większej niż 60 mg/kg/dobę (do 2 g/dobę, czyli 
maksymalnie zawartość 3 saszetek na dobę) 

 

Niewydolność nerek 

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek jednorazowo należy przyjąć zawartość jednej saszetki (co 
odpowiada 650 mg paracetamolu i 10 mg chlorowodorku fenylefryny). 

Odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić 4 dla klirensu kreatyniny 80 – 50 ml/min; 6 dla 50 – 30 ml/min 
oraz 30-10 ml/min; 8 dla < 10  
 
Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance (około 250 ml) gorącej, ale nie wrzącej wody. Wypić 
po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury. 
 



Przeciwwskazania 

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku: nadwrażliwości na paracetamol, chlorowodorek 
fenylefryny lub którąkolwiek substancję pomocniczą, stosowania inhibitorów IMAO i okres do 2 tygodni po ich 
odstawieniu,  ciężkich schorzeń układu krwionośnego, nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy, 
jaskry z wąskim kątem przesączania, guza chromochłonnego, pacjentów stosujących trójpierścieniowe leki 
przeciwdepresyjne, pacjentów stosujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, pacjentów stosujących 
inne leki sympatykomimetyczne. Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci 
poniżej 12 lat. 

 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występuje niewydolność nerek, niewydolność 
wątroby, ostre zapalenie wątroby, anemia hemolityczna,  wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-
fosforanowej, chroniczne niedożywienie i odwodnienie, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, 
przerost gruczołu krokowego, ze względu na podatność do zalegania moczu. 

 

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w przypadku: choroby płuc, w tym astmy , gdy objawy nie 
ustępują w ciągu 5 dni lub gorączka trwa dłużej niż 3 dni, wystąpienia wysypki lub uporczywego bólu głowy. 
Mogą to być objawy poważnej choroby. 

 

Produkt zawiera paracetamol. Należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu ze 
względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego uszkodzenia wątroby w przypadku przedawkowania  

 

Produkt należy przyjmować zgodnie z ustalonym schematem dawkowania. 

 

Podczas stosowania produktu nie wolno pić napojów alkoholowych ze względu na ryzyko wystąpienia 
toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i 
regularnie pijących alkohol. 

Paracetamol należy stosować ostrożnie u osób uzależnionych od alkoholu. 

 

Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących inne leki mające wpływ na wątrobę  

 

Fenylefryna może powodować fałszywie dodatnie wyniki testów dopingowych (informacja szczególnie istotna 
dla osób uprawiających sport wyczynowo). 

 

Produkt zawiera: 12,6 g sacharozy, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Nie powinni go 
przyjmować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem 
upośledzonego wchłaniania glukozo-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy; żółcień pomarańczową, 
która może powodować reakcje alergiczne; 42,2 mg sodu na dawkę. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów 
kontrolujących zawartość sodu w diecie.Działania niepożądane 



Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu obejmują: małopłytkowość, agranulocytoza, 
leukopenia, pancytopenia, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna, nerwowość, 
bezsenność, zawroty głowy, bóle głowy, tachykardia, kołatanie serca, nadciśnienie, nudności, wymioty, 
biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, wysypka, świąd, rumień, pokrzywka,  

W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano ciężkie reakcje skórne, np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne 
martwicze oddzielanie się naskórka. 
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Theraflu Total Grip  

Każda kapsułka zawiera 500 mg paracetamolu, 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 5 mg zasady 
fenylefryny) oraz 100 mg gwajafenezyny.  

Kapsułki twarde. 
 
Wskazania do stosowania:  

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia, dreszczy i grypy, w tym łagodnego do umiarkowanego bólu i/lub 
gorączki, przekrwienia błony śluzowej nosa, a także działanie wykrztuśne w przypadku kaszlu z 
odkrztuszaniem. 

Produkt Theraflu Total Grip jest wskazany u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat. 

Dawkowanie i sposób podawania 

Osoby dorosłe (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku 16 i więcej lat o masie ciała 50 kg lub 
większej:  

Dwie kapsułki co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb. Łączna dawka dobowa nie powinna przekraczać 6 
kapsułek na dobę (2 kapsułki przyjmowane trzy razy na dobę). Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 
3 dni. 

Pacjenci powinni zasięgnąć porady lekarza, jeżeli objawy będą utrzymywały się dłużej niż 3 dni lub będą się 
nasilały, albo też jeżeli u pacjenta będzie występował kaszel w połączeniu z wysoką gorączką, wysypką skórną 
lub uporczywym bólem głowy. 

Tego produktu leczniczego nie należy stosować u osób dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz młodzieży w 
wieku 16 i więcej lat, jeżeli ich masa ciała wynosi poniżej 50 kg.  

Dzieci i młodzież 

Tego produktu leczniczego nie należy stosować u:  

• Dzieci w wieku poniżej 16 lat 

• Młodzieży w wieku od 16 do 18 lat, jeżeli ich masa ciała wynosi poniżej 50 kg 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub zespołem Gilberta dawkę należy zmniejszyć lub należy wydłużyć 
odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami. Gdy wymagane jest zmniejszenie dawki, pojedyncza dawka 1000 mg 
paracetamolu nie jest odpowiednia dla pacjentów z niewydolnością wątroby. Na rynku dostępne są postaci 
farmaceutyczne bardziej odpowiednie dla tych pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby 
łączna dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 saszetek w okresie 24 godzin (z zachowaniem odstępu co 
najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem kolejnych saszetek). 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek 

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność podczas stosowania tego produktu 
leczniczego i stosować go pod nadzorem lekarza. Pojedyncza dawka 1000 mg paracetamolu nie jest 
odpowiednia dla pacjentów z filtracją kłębuszkową ≤50 ml/min, gdy wymagane jest zmniejszenie dawki. Na 
rynku dostępne są postaci farmaceutyczne bardziej odpowiednie dla tych pacjentów. 

Sposób podawania 

Stosować doustnie. Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Kapsułek nie należy rozgryzać. 
Przeciwwskazania:  

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroby serca, nadciśnienie 
tętnicze, cukrzyca, nadczynność tarczycy, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, guz chromochłonny 
nadnerczy. Pacjenci stosujący inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch 
tygodni, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Pacjenci 
stosujący inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki 
zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 



Pacjenci nie powinni przyjmować jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol ze 
względu na ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby w przypadku przedawkowania. 

Pacjenci nie powinni przyjmować jednocześnie innych produktów przeznaczonych do leczenia kaszlu, 
przeziębienia lub produktów udrożniających nos. 

Nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, a zwłaszcza połączenia kilku substancji o działaniu 
przeciwbólowym, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem wystąpienia niewydolności nerek. 

Pacjenci, u których występuje przewlekły kaszel, astma lub rozedma powinni skonsultować się z lekarzem przed 
rozpoczęciem przyjmowania tego produktu. 

Podczas opisywanego stosowania tego produktu należy unikać spożywania napojów alkoholowych. Paracetamol 
należy stosować ostrożnie u pacjentów uzależnionych od alkoholu (patrz punkt 4.5). Ryzyko przedawkowania 
jest większe u osób z alkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości. 

Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, łagodną 
lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (w tym w zespole Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (skala 
Childa-Pugha >9), ostrym zapaleniem wątroby, podczas równoczesnego stosowania produktów leczniczych 
zaburzających czynność wątroby, u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, 
niedokrwistością hemolityczną, odwodnionych, u osób nadużywających alkoholu i długotrwale niedożywionych. 

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku u pacjentów, u których występuje: 
• Choroba układu krążenia 
• Rozrost gruczołu krokowego, ponieważ może występować tendencja do zatrzymania moczu i dyzurii 
• Choroba okluzyjna naczyń (np. objaw Raynauda) 

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność podczas stosowania tego 
leku i stosować go pod nadzorem lekarza. 

Produkt należy stosować tylko wtedy, gdy występują wszystkie następujące objawy: ból i (lub) gorączka, 
przekrwienie błony śluzowej nosa i kaszel z odkrztuszaniem. Nie należy stosować tego produktu dłużej niż przez 
3 dni. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, nasilają się lub jeżeli 
wystąpi kaszel w połączeniu z wysoką gorączką, wysypką skórną lub uporczywym bólem głowy. 

Dzieci i młodzież 

Tego produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat, a także u młodzieży w wieku od 
16 do 18 lat o masie ciała poniżej 50 kg. 

Działania niepożądane 

Działania niepożądane zaobserwowane w przeprowadzonych badaniach klinicznych występowały niezbyt często 
i były związane z ograniczoną ekspozycją pacjentów.  Działania odnotowane w ramach doświadczeń 
porejestracyjnych, zaobserwowane po zastosowaniu dawki terapeutycznej/zgodnej z zaleceniami oraz uznane za 
wykazujące możliwy związek z lekiem są wymienione w poniższej tabeli według klasyfikacji układów i 
narządów MedDRA. 
Paracetamol 
Ze względu na ograniczone dane z badań klinicznych, częstość występowania zdarzeń niepożądanych jest 
nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych), ale na podstawie doświadczenia po 
wprowadzeniu produktu do obrotu można stwierdzić, że działania niepożądane po zastosowaniu paracetamolu 
występują rzadko (³1/10 000 do <1/1000), a działania ciężkie występują bardzo rzadko (<1/10 000). 

Klasyfikacja układów i 
narządów 

Działanie niepożądane 

Zaburzenia krwi i układu 
chłonnego 

Małopłytkowość1, agranulocytoza1, pancytopenia1, leukopenia1, 
neutropenia1 
 

Zaburzenia układu 
immunologicznego 

 

Reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk 
naczynioruchowy,  
zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka2 



Zaburzenia układu 
oddechowego, klatki 
piersiowej i śródpiersia  

Skurcz oskrzeli3 

Zaburzenia żołądka i jelit Nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej 

Zaburzenia wątroby i dróg 
żółciowych 

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych 

Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej 

Wysypka, świąd, rumień, pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry 
 

1Działania te niekoniecznie muszą być związane z paracetamolem. 
2Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych. 
3Odnotowano przypadki skurczu oskrzeli po zastosowaniu paracetamolu, lecz ryzyko ich wystąpienia jest 
większe u pacjentów z astmą i nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ. 

Fenylefryna 
Następujące działania niepożądane zaobserwowano w badaniach klinicznych fenylefryny i w doświadczeniach 
porejestracyjnych, w związku z czym mogą one stanowić najczęściej występujące zdarzenia niepożądane, choć 
rzeczywista częstość ich występowania jest nieznana, lecz prawdopodobnie występują one rzadko lub bardzo 
rzadko. 

 

Klasyfikacja układów i 
narządów 

Działanie niepożądane 

Zaburzenia psychiatryczne  Stan splątania, nerwowość, drażliwość, pobudzenie psychoruchowe 

Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy, bóle głowy, bezsenność 

Zaburzenia oka  Rozszerzenie źrenic, ostra jaskra zamkniętego kąta1  

Zaburzenia serca Tachykardia, kołatanie serca 

Zaburzenia naczyniowe Nadciśnienie tętnicze 

Zaburzenia żołądka i jelit Nudności, wymioty, biegunka 
1Zdarzenia te występują najczęściej u osób z jaskrą zamkniętego kąta. 

Gwajafenezyna 
Częstość występowania działań niepożądanych jest nieznana, lecz prawdopodobnie występują one rzadko lub 
bardzo rzadko. 

Klasyfikacja układów i 
narządów 

Działanie niepożądane 

Zaburzenia układu 
immunologicznego 

Reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk 
naczynioruchowy  

Zaburzenia układu 
oddechowego, klatki 
piersiowej i śródpiersia 

Duszność 

Zaburzenia żołądka i jelit Nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej 

Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej  

Wysypka, pokrzywka  

 

OTC – Lek wydawany bez recepty 

Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB nr 23577 
 



Podmiot odpowiedzialny 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.  

 

v. IV.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Theraflu Zatoki MAX 
500 mg + 30 mg, tabletki powlekane 
1 tabletka zawiera 500 mg Paracetamolum (paracetamolu) i 30 mg Pseudoephedrini hydrochloridum 
(chlorowodorku pseudoefedryny). 
 
Wskazania do stosowania 
 
Theraflu Zatoki MAX jest wskazany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak: katar, zatkany nos, 
ból gardła, ból głowy, bóle mięśniowe, gorączka, ból w przebiegu zapalenia zatok przynosowych. Nie podawać 
dzieciom w wieku poniżej 12 lat. 

 
Dawkowanie i sposób podawania  
Do stosowania doustnego. 
 
Dawkowanie 
 
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat  
 
Doustnie 2 tabletki, w razie konieczności dawkę można powtarzać w odstępach co 4 6 godzin. Nie należy 
przyjmować leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby. Nie należy 
stosować dawki większej niż zalecana. 
Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku. 
 
Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni. 
Nie stosować jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol ani sympatykomimetyki. 
 
Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat. 
 
Przeciwwskazania 
 
Nadwrażliwość na paracetamol, pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciężka 
niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek; ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba 
niedokrwienna serca; stosowanie innych sympatykomimetyków (takich jak środki obkurczające naczynia 
krwionośne, hamujące apetyt i substancje psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy). Nie 
stosować w trakcie leczenia inhibitorami MAO ani w ciągu dwóch tygodni po jego zakończeniu. 
 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania  
Lek zawiera paracetamol. 
Nie stosować z innymi produktami leczniczymi zawierającymi paracetamol i (lub) sympatykomimetyki (takie 
jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o 
działaniu podobnym do amfetaminy) lub produktami leczniczymi stosowanymi w przeziębieniu i grypie.  
Ze względu na ryzyko przedawkowania, pacjentów należy poinformować, aby nie przyjmowali produktu 
jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do 
niewydolności wątroby, co może zakończyć się przeszczepem wątroby lub zgonem. 
 
Odnotowano przypadki wystąpienia niewydolności wątroby u pacjentów w stanach obniżonego poziomu 
glutationu, zwłaszcza u pacjentów ciężko niedożywionych, cierpiących z powodu anoreksji, posiadających niski 
wskaźnik masy ciała (BMI) i regularnie pijących alkohol. 
  
Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów w stanach obniżonego poziomu glutationu (takich 
jak posocznica). Stosowanie paracetamolu może zwiększyć ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej. 
 
Należy stosować ostrożnie u pacjentów: 

• z niewydolnością wątroby  
• z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek,  
• z chorobą niedokrwienną serca,  
• z arytmią,  
• z nadciśnieniem,  
• z nadczynnością tarczycy,  



• z rozrostem gruczołu krokowego,  
• z cukrzycą,  
• z jaskrą,  
• z guzem chromochłonnym nadnerczy,  
• przyjmujących beta-adrenolityki oraz inne leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym 
• z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej  
•  uzależnionych od alkoholu.  

 
W czasie przyjmowania produktu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia 
wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów niedożywionych i regularnie pijących 
alkohol.  
 
Zgłaszano przypadki wystąpienia niedokrwiennego zapalenia jelita grubego związane z przyjmowaniem 
pseudoefedryny. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku oraz zasięgnąć porady lekarza w przypadku 
pojawienia się nagłego bólu w jamie brzusznej, krwawienia z odbytu lub innych objawów świadczących o 
rozwoju niedokrwiennego zapalenia jelita grubego.  
 
Odnotowano rzadkie przypadki zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES)/zespołu odwracalnego skurczu 
naczyń mózgowych (RCVS) podczas stosowania leków sympatykomimetycznych, w tym pseudoefedryny. 
Zgłaszane objawy to wystąpienie nagłego bólu głowy, nudności, wymiotów oraz zaburzenia widzenia. W 
większości przypadków następowała poprawa w ciągu kilku dni po wprowadzeniu odpowiedniego leczenia. 
Należy natychmiast przerwać stosowanie pseudoefedryny, jeżeli pojawią się objawy świadczące o rozwoju 
PRES/RCVS.  
 
Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy poradzić się lekarza. 
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 
 
Działania niepożądane 
 
Działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych są niezbyt częste i zaobserwowane na małej populacji 
pacjentów. Z tego powodu działania niepożądane pochodzące z rozległych doświadczeń po wprowadzeniu do 
obrotu, przy stosowaniu leku przez pacjentów zgodnie z zalecanym dawkowaniem i mające związek ze 
stosowaniem leku, zostały wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów i częstością 
występowania. 

 
Częstości występowania są określone jako:  
często (³1/100 do <1/10) 
niezbyt często (³1/1 000 do <1/100) 
rzadko (³1/10 000 do <1/1 000) 
bardzo rzadko (< 1/10 000) 

 
 

Narząd/układ Działanie niepożądane Częstość występowania 
 
Paracetamol 
Zaburzenia krwi i układu 
chłonnego 

Trombocytopenia Bardzo rzadko 

Zaburzenia układu 
immunologicznego 

Anafilaksja. 
Reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z 
wysypką skórną, obrzękiem 
naczynioruchowym i ciężkie reakcje skórne, 
takie jak: ostra uogólniona osutka 
krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona 
(pęcherzowy rumień wielopostaciowy) i 
toksyczne martwicze oddzielanie się 
naskórka. 

Bardzo rzadko 

Zaburzenia układu 
oddechowego, klatki 
piersiowej i śródpiersia 

Skurcz oskrzeli u pacjentów z 
nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy 
i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. 

Bardzo rzadko 



 
Zaburzenia wątroby i dróg 
żółciowych 

Zaburzenia czynności wątroby. Bardzo rzadko 

 
Pseudoefedryna 
Zaburzenia psychiczne Nerwowość, bezsenność. Często  
 Pobudzenie, niepokój, zwłaszcza ruchowy. Niezbyt często 
 Omamy  Rzadko  
Zaburzenia układu 
nerwowego 

Zawroty głowy. Często  

Zaburzenia serca Tachykardia, kołatanie serca (palpitacje). Rzadko  
Zaburzenia naczyniowe Wzrost ciśnienia krwi 

Obserwowano wzrost skurczowego ciśnienia 
krwi. W dawkach terapeutycznych wpływ 
pseudoefedryny na ciśnienie krwi nie był 
klinicznie znaczący. 

Rzadko  

Zaburzenia żołądka i jelit Suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty. Często 
Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej 

Wysypka, alergiczne zapalenie skóry. 
Po zastosowaniu pseudoefedryny zgłaszano 
szereg skórnych reakcji alergicznych, z lub 
bez cech ogólnoustrojowych, takich jak 
skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy. 

Rzadko  

Zaburzenia nerek i układu 
moczowego 

Bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie 
moczu. 
Zatrzymanie moczu jest najbardziej 
prawdopodobne u osób z niedrożnością 
ujścia pęcherza, np. rozrostem gruczołu 
krokowego. 

Niezbyt często 
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