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Ibuprom RR, 400 mg, tabletki powlekane, 48 szt.
 

Cena: 30,77 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 48 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

DZIAŁANIE:
Stosowany jest w leczeniu stanu zapalnego, który jest jedną z przyczyn bólu. Lek również obniża gorączkę.

WSKAZANIA:
Wskazaniem do stosowania leku są ostre bóle o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym: pooperacyjne, mięśniowe, kostne, migrenowe
oraz menstruacyjne. Lek stosuje się też w zmniejszaniu łagodnych i umiarkowanych bólów rożnego pochodzenia: bólów głowy, zębów,
okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bólów stawów, nerwobólów, a także gorączki (w przebiegu przeziębienia, grypy lub innych chorób
zakaźnych).

DAWKOWANIE:
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: w doraźnym leczeniu 1 tabletka doustnie co 4 godziny (nie należy stosować ilości większej niż 3 tabletek
na dobę).

Nie należy zwiększać zalecanej dawki.

SKŁAD:
Substancją czynną leku jest ibuprofen.

Substancje pomocnicze to: skład rdzenia: laktoza, powidon, skrobia kukurydziana, talk, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian,
krzemionka koloidalna bezwodna; skład otoczki: sacharoza, talk, skrobia kukurydziana, tytanu dwutlenek, wosk Carnauba, wosk biały.

OSTRZEŻENIA:
Kiedy nie stosować leku Ibuprom Max:
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-jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz na inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ),

-jeśli po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w
przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,

-u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub przebytą, perforacją lub krwawieniem, również z tymi
występującymi po zastosowaniu NLPZ,

-u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca,

-u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko
wystąpienia działań niepożądanych),

-w III trymestrze ciąży,

-w przypadku skazy krwotocznej.

-Lek Ibuprom Max zawiera laktozę i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

-Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

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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