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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. 
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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. 
 
OTC – Lek wydawany bez recepty 
Pozwolenie PrezesaURPLWMiPB nr 11881 
 
Podmiot odpowiedzialny 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.  
 
v. XII.2015 
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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,  
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• 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 

 



 5 

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 

 
OTC – Lek wydawany bez recepty 
Pozwolenie Prezesa URPLWM i PB nr 17306 
 
Podmiot odpowiedzialny 
 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.  
 
v.XII.2017 
 
 


