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Ibuprom Max, 400 mg, tabletki drażowane, 12 szt.
 

Cena: 12,78 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 tabl. (blister)

Postać tabl.drażow.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Ibuprom Max, 400 mg, tabletki drażowane, 12 szt.

Lek Ibuprom Max jest lekiem działającym przeciwbólowo. Stosowany jest w leczeniu stanu zapalnego, który jest jedną z przyczyn bólu.
Lek również obniża gorączkę.

Wskazania:
Bóle różnego pochodzenia w tym: bóle głowy, migreny, bóle menstruacyjne, bóle zębów, bóle mięśni, kości i stawów, bóle krzyża, bóle
pourazowe, nerwobóle, rwa kulszowa.

Skład:
1 tabletka zawiera: ibuprofen 400 mg oraz substancje pomocnicze: laktoza, powidon, skrobia kukurydziana, talk, kroskarmeloza sodowa,
magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sacharozę, tytanu dwutlenek, wosk Carnauba, wosk biały.

Działanie:
Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 tabletka co 4 do 6 godzin (nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę). W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Uwagi:
Nie należy stosować ibuprofenu jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym, innymi NLPZ i kortykosteroidami ze względu na
zwiększenie ryzyka występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Ibuprofen zmniejsza skuteczność
działania leków hipotensyjnych i moczopędnych, nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych oraz może wydłużyć czas
krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie zydowudyną. Zwiększa stężenie litu i metotreksatu we krwi. Długotrwałe stosowanie
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ibuprofenu z kwasem acetylosalicylowym, w dawkach kardioprotekcyjnych, może osłabiać przeciwzakrzepowe działanie kwasu
acetylosalicylowego.

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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