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Ibuprom dla Dzieci Forte, zawiesina doustna, smak
truskawkowy, 100ml
 

Cena: 27,47 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać Zawiesina

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Ibuprom dla Dzieci, zawiesina doustna, smak truskawkowy, 100ml

IBUPROM dla dzieci na ból i gorączkę o smaku truskawkowym, 100 ml. IBUPROM dla dzieci o smaku truskawkowym to lek wskazany do
stosowania dla dzieci od 3. miesiąca życia. Lek działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie.

Substancją czynną leku jest ibuprofen, który należy do grupy leków zwanychniesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Działanie
tych lekówpolega na zmianie odpowiedzi organizmu na ból, stan zapalnyi podwyższoną temperaturę ciała.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Do opakowania załączony jest dozownik w formie strzykawki z
podziałką ułatwiającą dawkowanie.

Zalecana dawka dobowa leku Ibuprom dla Dzieci Forte wynosi 20 mg do 30 mg na kilogram masy ciała, podana w dawkach
podzielonych według poniższego schematu:

Niemowlęta od 3 do 6 miesięcy (5 – 7,6 kg): 3 razy po 1,25 ml w ciągu doby (co odpowiada 150 mg ibuprofenu na dobę).
Niemowlęta od 6 do 12 miesięcy (7,7 – 9 kg): 3 do 4 razy po 1,25 ml w ciągu doby (co odpowiada 150 – 200 mg ibuprofenu na dobę).
Dzieci od 1 do 3 lat (10 – 15 kg): 3 razy po 2,5 ml w ciągu doby(co odpowiada 300 mg ibuprofenu na dobę).
Dzieci od 4 do 6 lat (16 – 20 kg): 3 razy po 3,75 ml w ciągu doby(co odpowiada 450 mg ibuprofenu na dobę).
Dzieci od 7 do 9 lat (21 – 29 kg): 3 razy po 5 ml w ciągu doby(co odpowiada 600 mg ibuprofenu na dobę).
Dzieci od 10 do 12 lat (30 – 40 kg): 3 razy po 7,5 ml w ciągu doby(co odpowiada 900 mg ibuprofenu na dobę).
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawką rekomendowaną w objawowym leczeniu bólu i gorączki jest 3 razy po 10 ml w ciągu
doby,do ustąpienia objawów.

Należy zachować przerwę pomiędzy dawkami 6 do 8 godzin.

Dzieciom poniżej 6 miesiąca życia lek można podać tylko po konsultacji z lekarzem i należy zasięgnąć porady lekarza jeśli objawy
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nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24 godzinach.Jeżeli u dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy konieczne jest stosowanie leku dłużej niż
przez 3 dni lub stan pacjenta pogarsza się należy skontaktować się z lekarzem.Nie należy stosować większej dawki leku niż
zalecana.Lek jest przeznaczony wyłącznie do doraźnego stosowania.Wstrząsnąć przed użyciem. Lek może być podany bezpośrednio
lub rozpuszczony w wodzie lub soku. U osób z wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się zażywać lek podczas posiłku lub
popijanie mlekiem.

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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