
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Ibufen, Dla dzieci Forte, Smak truskawkowy, 40ml
 

Cena: 12,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml (but.)

Postać zaw.doust.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Ibufen, Dla dzieci Forte, Smak truskawkowy, 40ml

Ibufen dla dzieci forte to lek należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) stosowany w przypadku gorączki oraz
bólu różnego pochodzenia. Lek jest w postaci zawiesiny barwy białej lub prawie białej, o zapachu i smaku truskawkowym.

Skład:
5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum)
Substancje pomocnicze: makrogologlicerolu hydroksystearynian, guma ksantan, glicerol, sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy
jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny lub disodu fosforan dwuwodny, sacharyna sodowa, maltitol ciekły, aromat truskawkowy,
woda oczyszczona.

Wskazania do stosowania:
Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych).
Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha
środkowego).

Produkt nie zawiera cukru.

Przeciwwskazania:
Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów:
z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ),
u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały
kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,
z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po
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zastosowaniu NLPZ,
z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca,
przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych),
u pacjentów, z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem,
u pacjentów ze skazą krwotoczną lub z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego,
u pacjentów z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów),
w III trymestrze ciąży.

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u dzieci ważących poniżej 10 kg (do 1 roku życia), ponieważ dawka produktu leczniczego jest
nieodpowiednia ze względu na większą zawartość ibuprofenu.

Dawkowanie:
Określając dawkę ibuprofenu należy uwzględnić masę ciała (mc.) i wiek pacjenta. Zwykle stosowana dawka pojedyncza ibuprofenu
wynosi od 7 do 10 mg/kg mc., aż do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 30 mg/kg mc.

W celu dokładnego dawkowania do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki.

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

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.
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