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Ibum Forte, 400mg, 12 kapsułek miękkich
 

Cena: 10,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 kaps. (1 blist.a 12 szt.)

Postać kaps.miękkie

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Ibum Forte, 400mg, 12 kapsułek miękkich

Lek Ibum Forte działający przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Skład
Substancją czynną leku jest ibuprofen.
1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:
makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, woda oczyszczona, żółcień chinolinowa
(E104), błękit patentowy (E131).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze przyjmować 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.

Lek do krótkotrwałego stosowania doustnego.

Zalecana dawka to:
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: dawka początkowa 400 mg (1 kapsułka), w razie potrzeby co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować
dawki większej niż 1200 mg (3 kapsułki) na dobę w dawkach podzielonych.

Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

Wskazania
Wskazaniami do stosowania leku są:

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego:
-bóle głowy (w tym także migreny)
-bóle zębów
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-bóle mięśniowe, stawowe i kostne
-bóle po urazach
-nerwobóle
-bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie.

Bolesne miesiączkowanie.
Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

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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