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Ibufen Junior, 200 mg, kapsułki miękkie, 10 szt.
 

Cena: 8,68 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Ibufen Junior, 200 mg, kapsułki miękkie, 10 szt.

Ibufen Junior to lek o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i przeciwzapalnym przeznaczony dla dzieci od 6 lat.

Skład
Substancją czynną jest ibuprofen (Ibuprofenum).

1 kapsułka zawiera 200mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze:
makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona; osłonka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły niekrystalizujący, maltitol ciekły,
woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ibufen Junior należy przyjmować doustnie, połykając całe kapsułki, podczas lub po posiłkach, z dużą ilością płynów. Przerwa między
następnymi dawkami powinna wynosić co najmniej 4-6 godzin.

Działanie
Lek należy do grupy NLPZ, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych i działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz
przeciwzapalnie.

Wskazania
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Ibufen Junior stosuje się głównie u dzieci ale również u dorosłych w przypadku:
słabych do umiarkowanego bóli o różnym pochodzeniu: bóle głowy (także migrenowe), bóle zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne,
bóle po urazach, nerwobóle, bóle występujące przy przeziębieniu i grypie, miesiączkowe, bóle uszu przy stanach zapalnych ucha
środkowego,
gorączki różnego pochodzenia (np. podczas grypy, przeziębienia czy innych chorób zakaźnych).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku:
w przypadku adwrażliwości na ibuprofen, lub na którakolwiek substancje pomocnicza oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
jeśli pacjent miał w przeszłości objawy alergii w postaci kataru (nieżytu nosa), obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki, skurczu oskrzeli
lub astmy oskrzelowej po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwbólowych (NLPZ);
jeśli pacjent ma czynną lub przebytą chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, lub nawracające owrzodzenie lub krwawienie z
przewodu pokarmowego (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia);
jeśli u pacjenta występowało krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego lub perforacja po zastosowaniu NLPZ;
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;
nie podawać dzieciom o masie ciała poniżej 20 kg;
jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie;
jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, takie jak małopłytkowość;
jeśli pacjent ma skazę krwotoczną;
w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży.

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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