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BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCiÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 

COLDREX Tabletta 
Olvassa elligyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára 
fontos információkattartalmaz. 

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. MindemeletI az optimális 
hatás érdekében elengedhetellen e gyógyszer körültekintő alkalmazása. 
o Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne sze replő információkra 

a későbbiekben is szüksége lehet. 
o További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez. 
o Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei egy hét múlva sem enyhülnek, 

vagy éppen súlyosbodnak. 
o Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban 

felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát 
vagy gyógyszerészét. 

A betegtájékoztató tartalma: 
l . Milyen típusú gyógyszer a Coldre. tabletta és milyen betegségek 

esetén alkalmazható? 
2. Tudnivalók a Coldre. tabletta szedése előtt . 
3. Hogyan kell alkalmazni a Coldrn tablettát? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Hogyan kell a Coldre. tablettát tárolni? 
6. További információk 

l . MILYEN Típusú GYÓGYSZER A COLDREX TABLmA ÉS MILYEN 
BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? 

A Coldrex tabletta a megfázás és influenza tüneteinek enyhítésére szolgálÓ 
gyógyszerkombináció felnőtteknek és gyerekeknek 6 éves kortól. 

Több hatóanyag kombinációját tartalmaua, így egyszerre enyhíti a megfázás 
és az influenza több tünetét: 
o paracetamoll, amely fájdalom· és lázcsillapftó hatású, 
o fenilefrin-hidrokloridot, amely szabaddá teszi a náthásan eldugult orrot és 

orrmelléküregeket, 
o ko"eint, amely segít a megfázással járó levertség leküzdésében, 
·terpin-hidrátot, amely köptetIl hatásu, 
o amorbinsavat (C-vitamin), amely a megfázás és influenza kapcsán fellépő 

C-vitamin hiány póllásában segít. 

A különböző panaszok enyhítésére Önnek nem kell több, különféle gyógyszert 
bevennie, azokat a Coldrex tabletta egyszerre enyhíti: 
o csökkenti a lázat, 
o csillapílja a fejfájást és az izomfájdalmakal, 
o megszünteti az orrdugulást és segít az orrmelléküregek szabaddá tételében, 
• enyhíti a torokfájást. 

2. TUDNIVALÓK A COLDREX TABLmA SZEDÉSE ELŐTT 

A Cold rex tabletta paracetamolt és az orrdugulás csökkentésére szolgáló 
hatóanyagottartalmaz. 

Ji Ezért, ne alkalmazza egyéb paracetamol-tartalmú, vagy a megfázás a és Influenza kezelésére szolgáló más készítményekkel együtt! 

Ne szedje a Coldrex tablettát 
o ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a Coldrex tabletta egyéb 
összetevőjére. 

o ha máj- , vagy súlyos vesebetegsége van. 
o ha pajzsmirigy túlmülcödése van. 
• ha magasvérnyomás- vagy szívbetegsége van. 
ohacukorbeteg . 
o ha bizonyos más gyógyszereket is szed (további információért lásd "A kezelés ideje 

alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek"). 
o egyéb paracetamol-tartalmú, vagy a megfázás és influenza kezelésére szolgáló más 

készítményekkel együtt. 
6 évesnél fiatalabb gyermekeknek csak orvosi utasításra adható . 

Beszéljen orvosával , ha a felsoroltak bármelyike igaz Önre . 

A Coldrex tabletta fokozott elővigyázatossággal alkalmazható 
o Alkoholos eredetű májbetegség esetén, mivel fokozott lehet a túladagolás 
előfordulásának veszélye. 

A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek 
o Ne alkalmazza egyéb paracetamol-tartalmú, vagy a megfázás és influenza 

kezelésére szolgáló más készftményekkel együtt 
• Ne alkalmaua ha depresszió kezelésére szolgáló gyógyszereket pl. 

monoaminooxidáz gátló szereket vagy szívproblémák és magas vérnyomás 
kezelésére szolgáló ún. béta-blokkoló gyógyszereket szed. 

Feltétlenül tájékoztassa kezelóorvosát vagy gyögyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben 
szedett egyéb gyógyszerei ről , beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is. 

Temesség és_szoptatás 
Amennyiben On terhes vagy szoptat, beszéljen kezelóorvosával mielőtt elkezdené 
a gyógyszert szedni. 

A készflmény hatásai a gépjármffvezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges 
képességekre 
Nincs hatással a gépjármüvezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges 
képességekre. 40L 1 04F 
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II COLDREX Tabletta 
Fontos információk a Coldrex tabletta egyes összetevóiról 
Segédanyag ként Sunset Yellow festéket (E11 O) tartalmaz, amely allergiás 
reakciókat okozhat. 

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A COLOREX TABLEITÁT? 

Szájon át történő alkalmazásra. A tablettákat vízzel nyelje le. 

A készítmény szokásos adagja : 

Eefn6ttek és 12 éve> vagvannál idősebb gyermekek számára: 
4-6 óránként 1-2 tabletta. 24 órán belül legfeljebb 8 tabletta vehető be. 

6-12 éves gyermekek >zámára' 
4-6 óránként 1 tabletta, leg feljebb naponta négyszer. 24 órán belül legfeljebb 
4 tabletta vehető be . 

6 évesnél fiatalabb gyermekeknek csak orvosi utasításra adható . 
Ne lépje túl az előirt adagot! 
Amennyiben nem biztos az adagolást illetően . kérdem meg orvosát vagy 
gyógyszerészét. 
Egy hétnél tovább ne alkalmazza ezt a gyógyszert! 
Keresse fe l kezelőorvosát , ha tünetei egy hét múlva sem enyhülnek és hagyja 
abba a Coldrex tabletta szedését. 

Ha az előírtnál több Coldrex tablettát vett be 
Ne vegyen be többet az elö'írt adagnáll Ha az előirtnál több Coldrex tablettát 
vett be, forduljon mihamarabb orvoshoz még akkor is , ha nem érzi rosszul 
magát. Ha valaki túl sok paracetamolt vett be, fennáll a veszélye egy későbbi 
májkárosodáskialakulásának 

Ha elfelejtette bevenni a Coldrex tablettát 
Ne vegyen be dupla adagot az elfelejlett tabletta pótlására! 

4. LEHETSÉGES MElLÉKHATÁSOK 

Mint minden gyógyszer, így a Cold rex labletta is okozhat mellékhatásokat, 
amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. 
A paracetamol ritkán okoz mellékhatásokat, de néha túlérzékenységi reakciók 
pl. bőrkiütések előfordulhatnak. 
A fenilefrin ritkán okozhat hányingert, hányást, hasmenést, fejfájást. szédülést, 
vérnyomásemelkedést, álmallanságot és szivdobogásérzést. 
Ezek a mellékhatások általában elmúlnak, amint abbahagyja a készítmény 
szedését. 
Ha bármely mell ék halás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban fe lsorolt 
mellékhalásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy 
gyógyszerészét. 

5. HOGYAN KELL A COLDREX TABLEITÁT TÁROLNI? 

A gyógyszer gyermekektöl elzárva tartandó! 
Nedvességtől védve tartandó 

A dobozon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne szedje a Coldrexet. 
A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik. 

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt 
megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit 
miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések e l ősegíti k a környezet védelmét. 

6. TOVÁBBI INFORMÁCiÓK 

Mit tartalmaz a Coldrex tabletta 
• A készitmény hatóanyaga i a paracetamol , fenilefrin-hidroklorid, kottein, terpin-hidrát 

és aszkorbinsav (C-vitamin). Minden tabletta 500 mg paracetamolt, 5 mg fenilefrin
hidrokloridot, 25 mg kotteinl , 20 mg terpin-hidrátot és 30 mg aszkorbinsavat 
tartalmaz 

• Egyéb összetevők: kálium-szorbát, nátrium-Iauril -szulfát, povidon, sztearinsav, 
talkum, hidegenduzzadó keményítő , kukoricakeményítő , sunset yellow (E11 O) . 

Milyen a készítmény külleme és mít tartalmaz a csomagolás 
A tabletta két rétegü , narancssárga/fehér színü, ovális alakú és domború felületü. 
Egyik oldalán Coldrex jelzéssel van ellátva. 
Csomagolás: 12 vagy 24 tabletta fehér szín ü, átlátszatlan PVC/AI buborékfóliában 
és dobozban. 

A forgalomba hozatalí engedély jogosult ja és a gyártó 
A forgalomba hozatali engedély jogosult ja: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, 
GlaxoSmithKline Export limited, Brentford TW8 9GS, Egyesült Kirá lyság 

Gyártó: GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd .. Knockbrack, Dungarvan, írország 

A forgalomba hozatali engedélv jogosult jának magyarországi képviselője : 
GlaxoSmithKline Kft. , Consumer Healthcare 
1124 Budapest. Csörsz u 43 

OGYI-T-1714/01 -02 

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2009 . március 19. 
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