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Ibuprom RR, 400 mg, tabletki powlekane, 12 szt.
 

Cena: 10,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Ibuprom RR, 400 mg, tabletki powlekane, 12 szt.

Ibuprom RR to szybko działający lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy.

Skład
Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum)

1 tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: Skład rdzenia tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, olej roślinny,
uwodorniony, krospowidon, talk, krzemionka koloidalna bezwodna. Skład otoczki tabletki: alkohol poliwynylowy (E 1203), makrogol 3350
(E 1521), tytanu dwutlenek (E 171), talk (E 553b), mieszanina glinu potasu krzemianu (E 555) i tytanu dwutlenku (E 171), wosk Carnauba.
Skład tuszu do nadruku: szelak glazura ok. 45% (20% estryfikowana) w etanolu, tytanu dwutlenek (E 171), alkohol n-butylowy, żelaza
tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy (E 1520), alkohol izopropylowy, amonowy wodorotlenek 28% (E 527), symetykon.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: doustnie 1 tabletka co 4 - 6 godzin po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na
dobę.

Produktu leczniczego nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagana modyfikacja dawkowania.
Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia
objawów.
Jeżeli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego przez dłużej niż 3 dni lub pogarsza się stan pacjenta, pacjent powinien być
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skierowany do lekarza.
Działanie
Lek Ibuprom RR działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

Wskazania
Lek Ibuprom RR jest wskazany do krótkotrwałego 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, nerwobólów, bólów stawów, a także gorączki (w przebiegu
przeziębienia lub grypy).

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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