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Ibuprom, 200 mg, tabletki powlekane, 50 szt.
 

Cena: 32,46 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl. (butelka)

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Ibuprom, 200 mg, tabletki powlekane, 50 szt.

Ibuprom to lek, który działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Stosuje się go krótkotrwale w bólach głowy, zębów,
mięśniowych, okolicy lędźwiowo-krzyżowej, kostnych i stawowych, w bolesnym miesiączkowaniu oraz w gorączce.

Wskazania:
Bóle różnego pochodzenia o umiarkowanym i słabym nasileniu: ból głowy, migrena, ból zębów, bóle mięśniowe, kostne, stawowe, okolicy
lędźwiowo-krzyżowej, pourazowe, nerwobóle, rwa kulszowa, bolesne miesiączkowanie.

Skład:
Substancja czynna:
1 tabl. powl. zawiera: 200 mg ibuprofenu.

Działanie:
Ibuprom (ibuprofen 200mg) jest lekiem działającym przeciwbólowo (na poziomie centralnym i obwodowym). Ibuprofen – substancja
czynna Ibupromu stosowana jest w leczeniu bólu, który często wynika ze stanu zapalnego (działanie obwodowe). Lek skutecznie obniża
gorączkę (działanie centralne).

Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż.: 200-400 mg co 4-6 h, stosować po posiłkach. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Wcześniej występująca nadwrażliwość (katar, napad astmy, pokrzywka) na kwas
acetylosalicylowy lub inne NLPZ. Czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, skaza krwotoczna, ciężka
niewydolność wątroby lub nerek, nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy i izomaltazy. III
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trymestr ciąży. Dzieci do ukończenia 12 r.ż.

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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