
NAVODILO ZA UPORABO

Kapsule pri gripi
(paracetamol/propifenazon/kofein/kininijev klorid)

125 mg/125 mg/60 mg/50 mg
trde kapsule

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

•	Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
•	Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
•	Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke,  

ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
•	Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:
1. Kaj je zdravilo Kapsule pri gripi in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kapsule pri gripi
3. Kako uporabljati zdravilo Kapsule pri gripi
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kapsule pri gripi
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Kapsule pri gripi in za kaj ga uporabljamo
Kapsule pri gripi vsebujejo kombinacijo učinkovin, ki zagotavljajo hitro in učinkovito lajšanje bolečin in znižujejo zvišano telesno temperaturo.
Paracetamol in propifenazon delujeta protibolečinsko in znižujeta zvišano telesno temperaturo. Kofein njihov protibolečinski učinek, ki nastopi 
hitro in deluje nekaj ur, še povečuje; poleg tega pa blaži tudi bolečine pri nekaterih oblikah migrene ter spodbuja krvni obtok in dihanje.
Kinin deluje blago protibolečinsko in zniža zvišano telesno temperaturo ter sprošča krče skeletnih mišic.

Kapsule pri gripi se uporabljajo pri:
•	gripi in prehladnih obolenjih,
•	vročini in bolečinah v sklepih,
•	bronhialno-pljučnih zapletih, povezanih z gripo. 

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kapsule pri gripi
Ne uporabljajte zdravila Kapsule pri gripi: 
•	če ste alergični na zdravilne učinkovine ali katero koli drugo sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
•	če imate hudo okvaro ledvic in / ali jeter,
•	če imate presnovne motnje, kot sta prirojeno pomanjkanje encima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze in hepatična porfirija. 

Opozorila in previdnostni ukrepi 
Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Kapsule pri gripi:
•	če imate motnje srčnega ritma,
•	če imate okvare kostnega mozga,
•	če imate živčne okvare vida in/ali sluha,
•	če imate blago ali zmerno zmanjšano ledvično ali jetrno delovanje.
V takih primerih se o jemanju Kapsul pri gripi posvetujte z zdravnikom.

Znižanje povišane telesne temperature lahko prekrije znake okužbe.

Otroci in mladostniki
Zdravilo ni primerno za otroke, mlajše od 12 let.

Druga zdravila in zdravilo Kapsule pri gripi
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo 
zdravilo.

Učinki zdravila Kapsule pri gripi in nekaterih naštetih zdravil se zaradi medsebojnega učinkovanja povečajo ali zmanjšajo. Lahko se 
okrepijo tudi neželeni učinki posameznih zdravil.

To se lahko zgodi pri zdravilih:
•	za zdravljenje tuberkuloze (rifampicin),
•	za zdravljenje epilepsije (barbiturati, antiepileptiki),
•	za preprečevanje strjevanja krvi (acenokumarol, varfarin),
•	za uravnavanje črevesne gibljivosti (metoklopramid),
•	za preprečevanje slabosti in bruhanja (domperidon),
•	za uravnavanje količine holesterola in drugih maščob v krvi (holestiramin),
•	za zdravljenje bakterijskih okužb (kloramfenikol),
•	za zdravljenje bolezni v psihiatriji in nevrologiji (zaviralci monoaminooksidaze – MAO),
•	za zdravljenje protivirusnih obolenj (zidovudin),
•	za zdravljenje srčnega popuščanja (kardiotonični glikozidi),



•	za zdravljenje motenj srčnega ritma (prokainamid),
•	za zdravljenje kislinsko pogojene bolezni – antacidi (aluminijeve spojine, natrijev hidrogenkarbonat),
•	za zdravljenje glavkoma (acetazolamid).

Kapsul pri gripi ne smete uporabljati sočasno z drugimi zdravili, ki vsebujejo paracetamol ali propifenazon.

Zdravilo kapsule pri gripi skupaj s hrano, pijačo in alkoholom
Zdravilo vzemite po jedi. Med zdravljenjem s kapsulami pri gripi ne pijte alkoholnih pijač.

Nosečnost in dojenje
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči, ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden 
vzamete to zdravilo. 

V času nosečnosti in dojenja jemanje zdravila Kapsule pri gripi odsvetujemo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 
Ni znano, da bi zdravilo Kapsule pri gripi vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Kapsule pri gripi
Kapsule pri gripi vsebujejo kot pomožno snov laktozo monohidrat. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev,  
se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

3. Kako uporabljati zdravilo Kapsule pri gripi 
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Običajni odmerek za odrasle je 1 do 2 kapsuli 2- do 4-krat na dan. Kapsule pogoltnite cele z zadostno količino tekočine, najbolje po jedi.

Med posameznimi odmerki naj bo vsaj 4-urni presledek. Priporočenih odmerkov ne smete prekoračiti. Kapsul pri gripi ne jemljite dlje, 
kot je za zdravljenje nujno potrebno.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Kapsule pri gripi, kot bi smeli
Če ste vzeli večji odmerek zdravila Kapsule pri gripi, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Ob jemanju prevelikih odmerkov se lahko pojavijo vrtoglavica, šumenje v ušesih, hitro utripanje srca, slabost, bruhanje, v hujših 
primerih pa krči in huda jetrna okvara. Redno in dolgotrajno jemanje Kapsul pri gripi lahko okvari ledvice.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Kapsule pri gripi
Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjega. 

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Lahko se pojavijo alergične reakcije (srbečica, kožni izpuščaji, koprivnica, otekline obraza, ustnic in žrela, oteženo dihanje). Dolgotrajno 
jemanje prevelikih odmerkov lahko povzroči kronični glavobol ter okvaro ledvic in jeter. Če se pojavijo kakršni koli neželeni učinki, 
prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

5. Shranjevanje zdravila Kapsule pri gripi
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago. 

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli. Rok uporabnosti zdravila se izteče na 
zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več,  
se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Dodatne informacije
Kaj vsebuje zdravilo Kapsule pri gripi
•	Zdravilne učinkovine so paracetamol, propifenazon, kofein in kininijev klorid. 1 trda kapsula vsebuje 125 mg paracetamola, 125 mg 

propifenazona, 60 mg kofeina in 50 mg kininijevega klorida.
•	Pomožne snovi so laktoza monohidrat ter sestavine ovojnice trdih kapsul: titanov oksid (E171), železovi oksidi in hidroksidi (E172).

Izgled zdravila Kapsule pri gripi in vsebina pakiranja
Trde kapsule so bež barve, napolnjene z belim prahom.
Škatla vsebuje plastični vsebnik z 20 trdimi kapsulami. Vsebnik je zaprt z za otroke varno zaporko.

Način izdaje zdravila Kapsule pri gripi 
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Izdelovalec
Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij, Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne: 12. 11. 2015


