
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Ibuprom Sprint Caps, 200 mg, kapsułki miękkie, 10 szt.
 

Cena: 12,06 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.elast.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Ibuprom Sprint Caps, 200 mg, kapsułki miękkie, 10 szt.

Ibuprom Sprint Caps to produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

Skład
Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum)

1 kapsułka zawiera 200 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: Skład rdzenia kapsułki: Makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona, Skład otoczki kapsułki:
żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, błękit patentowy V (E 131).

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 w wieku powyżej 12 lat: doustnie, 1 do 2 kapsułek doustnie co 4 godziny po posiłkach.

Nie należy stosować dawki większej niż 6 kapsułek na dobę.
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
skierowany do lekarza.
Działanie
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Ibuprom Sprint Caps jest lekiem działającym przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

Wskazania
Lek Ibuprom Sprint Caps jest wskazany do krótkotrwałego stosowania w dolegliwościach bólowych różnego pochodzenia o nasileniu
słabym do umiarkowanego, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe.
Bolesne miesiączkowanie. Gorączka (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

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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