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Ibum Supermax, kapsułki, 10 sztuk
 

Cena: 11,37 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 kaps. (blister)

Postać kaps.miękkie

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Ibum Supermax, kapsułki, 10 sztuk

Preparat o właściwościach przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

Właściwości:
Preparat wspomaga w leczeniu dolegliwości takich jak:
bóle głowy (w tym także migreny)
bóle zębów
bóle mięśniowe, stawowe i kostne (w tym także bóle pleców)
bóle pourazowe, pooperacyjne, w tym związane z zabiegiem stomatologicznym
nerwobóle
bolesne miesiączkowanie

Przeciwwskazania:
Jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku, u pacjentów z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją (przedziurawieniem) lub
krwawieniem, również występującymi po zastosowaniu NLPZ, u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub
innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały jakiekolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub
astmy oskrzelowej, w przypadku przyjmowania innych leków z grupy NLPZ (w tym inhibitorów COX-2 takich jak celekoksyb lub
etorykoksyb), jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca, jeśli u pacjenta występuje krwawienie w mózgu
(krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne krwawienie, jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna
(skłonność do krwawień) lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, u pacjentów odwodnionych (odwodnienie
wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów), w ostatnich 3 miesiącach ciąży

Zalecane użycie:
Zalecana dawka to 600 mg ibuprofenu (1 kapsułka) jednorazowo. W razie potrzeby dawkę jednorazową 600 mg (1 kapsułka) można
powtórzyć, zachowując odstęp 6 – 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa, bez konsultacji z lekarzem, nie powinna przekroczyć 1200 mg
(2 kapsułki).Produkt leczniczy Ibum Supermax należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent nie odczuje poprawy po zastosowaniu
ibuprofenu w dawce 400 mg (maksymalnie 1200 mg ibuprofenu/dobę). W takim przypadku dawkę 600 mg ibuprofenu można
zastosować uwzględniając odstęp 6 – 8 godzinny od przyjęcia dawki 400 mg.
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Skład:
Substancją czynną leku jest ibuprofen. Jedna kapsułka miękka zawiera 600 mg ibuprofenu. Pozostałe składniki (substancje
pomocnicze) to: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, otoczka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, żółcień
chinolinowa (E 104), błękit patentowy (E 131).

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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