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BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCiÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 

COLDREX Junior por belsőleges oldathoz 
paracetamol • fenilefrin-hidroklorid • aszkorbinsav 

Olvass. el figyelmesen IZ .Iilbbl betevtájékoztat6t, mely az On mmilra lonlos 
Inlonn6cl6kal tartalmaz. 

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkOI kapható. Mindemellett az optimilis hatás érdekében 
elengedhetetlen e gyógyszer körü~ekintő alkalmazása. 
• Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő inlormiclókra a későbbiekben is 

szüksége lehet. 
• Továbbllnlormációkért vagy tanácsért lorduljon gyógyszerészéhez. 
• Sürgősen lorduljon orvosához, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen 

súlyosbodnak. 
• Ha bánnely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban lelsoro~ 

mellékhatásokon kivül egyéb tünetet észlel, kérjük, értes~ orvosát vagy gyógyS2ereszét. 

Abelegtiljékoztat6tartalma. 
l . Milyen tfpusú gyógyszer a Coldrel Junior por belsőleges oldathoz és milyen betegségek 

eseténalkalmazható? 
2. Tudnivalók a Coldrel Junior por belsőleges oldathoz alkalmazása előtt . 
3. Hogyan kell alkalmazni a Coldrel Junior por belsőleges oldathoz készftményt? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Hogyan kell a Coldrel Junior por belsőleges oldathoz készítményt tárolni? 
6. További inlonnációk. 

l . MILYEN TIPUSÚ GYÓGYSZER A COLDREX JUNIOR POR BELSIJLEGES OLDATHOZ 
~S MILYEN BETEGS~GEK ESmN ALKALMAZHATÓ? 

A Coldrel Junior por belsőleges oldathoz 6 éves vagy annál idősebb gyermekeknél a 
megIázás és inlluenza tüneteinek enyhftésére szolgál. Három hatóanyagot tartalmaz: 
• paracetamol\: mely lájdalom- és lázcsillapftó hatással rendelkezik, 
'Ionllolrln-hldrokloridot: mely szabaddá teszi a náthásan eldugu~ orrot és könnyfti a légzést, 
• C-vitamint (aszllorblnsaval}: mely hozzájárul a szorvezet lokozott C-v~amin igényének 

ledezéséhez. 

2. TUDNIVALÓK A COLDREX JUNIOR POR BELSIJLEGES OLDATHOZ ALKALMAZÁSA 
ELIJrr 

A Coldrel JUDlor por paracatamoH és az amlugullil ~entlil6re szolgáló hatóanyagot 
tartalmaz. 

Ji. :~és'é~a:~?m:r.:=n=:=fí, vagy a megfázás és influenza 

Ne adjon Coldrel Junior bllstTIlg8S oldatot gylnneU ..... 
• Ha agyenneke alllrglb (túlérzékeny} a paracetamolra, a C-vftaminra, a lenilefrin

hidrokloridra, vagy a készftmény bánnely egyéb összetevőjére. 

• Ha gyennekének milj-, vagy vesebeteglÍge van. 
• Ha gyenneke cukorblteg. 
• Ha gyermekének pajzsmirigy lúlmllködése van. 
• Ha gyenneke szfvbltlglÍgben szenve(!. 
• Ha gyermeke 6 ivesnél natalabb. 
• Ha gyermeke mb gy6gyszereket is szed (további inlormációért lásd ..A kezelés ideje 

alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek"). 

Besz6l)en orioshal, ha a lelsoraltak binnelylke Igaz gyennekére_ 

A Coldrel JunIor por belstTIeges oldalhoz lakozott el6Yigy;lzatowgDlI alkalmazhat6: 
• Ne alkalmazza egy6b paracetamol-tartalmú, vagy a megfázás és influenza kezelésére 

szolgáló mis készItményekkel együtt! 
• Miljbetegdgben szenvedő gyermekek esetében nagyobb a lúladagolás veszélye. 
• Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy gyermeke bizonyos 

cukrokra érzékeny, keresse lel orvosát. mielőtt gyermekének adná ezt a gyógyszert. 
• A készflmény 55 mg n'trlumot tartalmaz adagonként, am~ kontrolláH nátrium diéta 

esetén figyelembe kell venni. 

A kezelés Ideje alatt alkalmazott .gy;lb gy6gyszerek 

Ne adjon gyermekének Coldrel Junior por bels6leges oldathoz készflményl: 
• Más paracetamol-tartalmú gyógyszerekkel együtt. 
• Az omlugu16s csökkentlil6re vagy a meglilzis kezelés6re szolgáló más gyógyszerekkel 

együtt. 
• Ha gyermeke valamilyen okból v6ralvad6suiU6-k.zelbben részesül. 
• Ha gyermeke depresszió kezelésére szolgáló gyógyszereket, pl. monoamlnooxldéz gátló 

szereket vagy azfvprablémát és magi' v6rnyomás kezelésére szolgáló ún. béla-blokkoló 
gyógyszareketszed. 

Fe~étlenül tájékoztassa kezel60rvosát vagy gyógyszerészét a gyermeke jelenleg vagy 
nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkúl kapható gyógyszereket és 
a gyógynövény-taI1Ilmú készftményeket is. 

Temen6g 6s szoptatjs 

Terhesség ideje alatt csalt orvosilag indoko~ esetben alkalmazható. Amennyiben temes, vagy 
szoptat, kérdem meo D<VOSáI vagy gyógyszerészét miel6tt szsdni kezdene bármely 
gyógyszert, beleértve a Co'*" JUIOr por beIs6leges OIdaIhOZ k6szftményt is. 

A ktszftménytmásal a ",~á",,~sziib6ges 
t6pess6gekra 

A Coldrel Junior por bels61eges oldathoz nem, vagy alig befolyásolja a gépjármOVezetéshez és 
gépek üzeme~etés6hez szükséges képességeket 
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COLDREX Junior por belsőleges oldathoz 
3. HOGYAN KELL ALKALMAZHI A COLOREX JUNIOR POR BELS(!LEGES OLOA1110Z 
~SZITM~NYT7 

Ne adjon Coldrex Junior por belsmeges oldalhoz készítményt 6 évesnél fiatalabb 
gyennekeknek. Kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét ha nem biztos abban, hogy 
adhatja-e ezt a gy6gyszert gyermekéneki 

A szokásos adag 6 éves kortól 4 óránként 1 tasak. 24 órán belül 6 adagnál többet ne 'adjon 
gyennakénak. 

A Cold,.x Junior porból, meleg itatt kell késznenl és meg kell Inni. 
Öntse a tasak tartaimát egy bögrébe, m~jd töltsön hozzá forró vizet és jól keve~e össze. 
Ha SZÜkséges, adjon hozzá hideg vizet. Izesftse cukorral, vagy mézzel ahogy gyermeke szereti. 

3 napnAI toribb ne alkalmam azt a gyógyszert. 

Ha a tünetek 3 nap múlva sem enyhülnek, menjen el kezel60rvosához, és hagyja abba a 
Cold,.. Junior por beisIlleges oldathoz készftmény alkalmazását. 

Ha az al5lrtnál több Cold,.x Junior por bels5leges oldalhoz készltményt adott gyennekének 

Azonnal forduljon orvoúhoz. Orvosa elmondja majd Önnek, hogy mft kell tennie. 
Fontos, hogy beszéljen orvoúval, még akkor ls, ha gyenneke Jól érzi mag". Ha valaki túl 
sok paracetamott vett be, fennáll a veszélye egy órákon belül bekövetkez6, súlyos, esetleg 
életveszélyes májkárosodás kialakulásának. 

Ha elle le~ette beadni gyenneUnek a SZÜkséges adagot 

Adja be a szükséges adagot, amikor eszébe jut. 4 óránként egyadagnál többet ne adjon 
gyermekének. Ne adjon dupla adagot az elfele~ett adag pótlására. 

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK 

Mint minden gyógyszer, IgyaColdrex Junior por bels61eges oldathoz is okozhat 
mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. 

A készftmény alkalmazásával kapcsolatban az alábbi ritka mellékhatásokat (amelyek 1000 
emberb61 kevesebb mint egynél fordulhatnak e16) írták le. 

o vizenyő (ödéma), szapora szfwerés 
o rendellenes látás 
o allergia 
o emésztllrendszeri vérzés, hasi fájdalom, hasmenés, hányinger, hányás 
o szédülés, gyengeség,láz, levertség 
o rendellenes vérkép 
o máffunkcló rendelleneségek. málelégtelenség, máj nekrózis, sárgaság 
o remegés, feifájás 
o depresszió, zavartsáo, hallUCInáció 
o viszketés, kiütés, izzadás, bórpír. bór vagy nyálkahártya duzzanat (angioödéma). 

csalánkiütés 

o álmatlanság 
o vérnyomáS emelkedés 

Ha bánnelylk mellékhatás jelentkezlk illetve súlyossá válik. vagy ha a betegtájékoztatÓban 
felsoron mellékhatásokon kivül egyéb tünetet észlel, ké~ük értesitse kezehl"orvoút vagy 
gyógyszerász6t és ne adjon gyermekének több Cold,.x Junior por belsé5leges oldalhoz 
készftményt! 

5. HOGYAN KEU A COLDREX JUNIOR POR BELS(!LEGES OLDA1110Z ~SzITM~NYT 
TÁROLNI? 

A gy6gyszer gyermekektlll elzárva tartandó! 

Legfeljebb 25'C-on tárolandó. A gyógyszert csak a csomagoláson fenünlelett lejárati idlln belül 
szabad felhasználni I 

A dobozon fenünletett lejárati idll után ne alkalmazza a Coldrex Junior por belsóleges oldathoz 
készftményt. A lejárati id6 a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik. 

A gyógyszereket nem szabad a szennyvlzzel vagy a háztartási hulladékokkal együtt 
megsemmisfteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy SZÜkségtelenné vátt gyógyszereft miként 
semmisftse meg. Ezek az intézkedések elllsegltik a kömyezet védelmét. 

6. TOVÁBBI INFORMÁCiÓK 

Mit tartalmaz a Cold,.x Junior por bel.51eges oldalhoz készHmény? 

Hatóanyagok: 300 mg paracetamol, 5 mg fenilefrin-hidroklorid, 20 mg aszkorbinsav 3 g-os 
tasakonként. 
Egyéb 6SSZ11tevlllc: szacharin-nátrium, nátrium-eiklamát, vIzmentes citromsav, trinátrium-e~~t, 
kukoricakeményftIl, szachar6z, cftrom Izesft<l, kurkumin, vIzmentes kolloid szilicium-dioxid. 

~~l::n~:~~:~~~~~~:a~ :~~~~~ga: :o~~ft~oa~~:~~1. 
Csomagolás: 3000 mg por tasakban. 5 db vagy 10 db tasak dobozban. 

A forgalomba hozatali engedély jogOSll ttja: Gyjrt6: 
Glaxo5mfthKline Consumer HeaIthcare, GlaxoSmfthKline Consumer Healthcare 
Glaxo5mfthKline Export limrted, "'"llblzásából: 
Srendord TW8 9GS, Smltt1K1lne Beecham SA, 
Egyesü n Királyság Garretera de Ajalvir, km 2500, 28.806 

Alcaláde Henares Madrid, 
A forgalomba hozata II engedély SpanyOlország 
Jog_HJinak magyarországi képvlnlGje: 
GlaxoSmfthKline Kft., Consumer HeaHhcare 
1124 Sudapes~ Csörsz u. 43 
Tel. : 06-1-22-55-800 
A betegtájékoztatÓ engedélyezésének dátuma: 2007 JÚ"nJS t 4 

11000000000111 
OGYI-T-1715103-04. 
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