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Ibuprom, 200 mg, tabletki powlekane, 10 szt.
 

Cena: 9,02 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl. (blister)

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Wskazania
Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy
lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe; bolesne miesiączkowanie; gorączka (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub
innych chorób zakaźnych).

Skład
1 tabletka zawiera: substancje czynne: 200mg ibuprofenu; substancje dodatkowe: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, skrobia
żelowana, guma Guar, talk, krospowidon (typ A), krzemionka koloidalna uwodniona, olej roślinny utwardzony; skład otoczki:
hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, talk, żelatyna, sacharoza, kaolin, cukier konfekcjonowany (mieszanina sacharozy i skrobi
kukurydzianej), węglan wapnia, guma akacjowa, tytanu dwutlenek (E 171), barwnik biały - Opalux White AS 7000, wosk Carnauba, tusz
czarny - Opacode Black S-1-17823.

Działanie
Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie
  dzieci w wieku od 6. do 9. lat (masa ciała 20-29kg): w doraźnym leczeniu 1 tabletka doustnie co 6-8 godzin po posiłkach. Nie należy
stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę (maksymalna dawka dobowa 600mg w dawkach podzielonych);
  dzieci w wieku od 10. do 12. lat (masa ciała 30-39kg): w doraźnym leczeniu 1 tabletka doustnie co 6 godzin po posiłkach. Nie należy
stosować dawki większej niż 4 tabletki na dobę (maksymalna dawka dobowa 800mg w dawkach podzielonych);
  dorośli i dzieci powyżej 12. lat: w doraźnym leczeniu 1 do 2 tabletek doustnie co 4 godziny po posiłkach. Nie należy stosować dawki
większej niż 6 tabletek na dobę (maksymalna dawka dobowa 1200mg w dawkach podzielonych).
Należy przestrzegać co najmniej 4-6 godzinnego odstępu między kolejnymi dawkami. Nie należy zwiększać zalecanej dawki.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na ibuprofen, lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku, na kwas acetylosalicylowy lub inny lek z grupy NLPZ, czynna
lub przebyta choroba wrzodowa, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, ciężka niewydolność serca, wiek poniżej 6.
lat, III trymestr ciąży, jednoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

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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