WYMAGANE INFORMACJE – REKLAMA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ
MODAFEN EXTRA GRIP, 200 mg + 30 mg, tabletki powlekane. Jedna tabletka powlekana zawiera
200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku (Pseudoephedrini
hydrochloridum). Jedna tabletka zawiera 155,3 mg laktozy jednowodnej. Wskazania do stosowania:
Modafen Extra Grip stosuje się doraźnie w celu złagodzenia objawów grypy i przeziębienia, takich
jak: gorączka, ból głowy, niedrożność nosa i zatok obocznych nosa, bóle stawowo-mięśniowe.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen, pseudoefedrynę lub którąkolwiek substancję
pomocniczą oraz na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
objawiająca się w postaci zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy lub innych reakcji
alergicznych. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub
krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka choroba układu krążenia taka, jak
choroba niedokrwienna serca, ciężka niewydolność serca (klasa IV wg. NYHA), ciężkie nadciśnienie
tętnicze, częstoskurcz; nadczynność tarczycy; skaza krwotoczna; jaskra z wąskim kątem przesączania;
zatrzymanie moczu. Krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka,
które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, takich jak
przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków zmniejszających
przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo. Jednoczesne stosowanie innych niesteroidowych
leków przeciwzapalnych, w tym inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych). Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek. Ciąża i laktacja.
{Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 10/2016}
Podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s., Republika Czeska
DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ ZAWARTE W REKLAMIE, W
ZALEŻNOŚCI OD FORMY PROWADZENIA REKLAMY:
1. Reklama w formie wizualnej
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.
2. Reklama w formie audiowizualnej lub dźwiękowej
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub
zdrowiu.

