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Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy, (40 mg - ml),
zawiesina doustna, 100 ml
 

Cena: 35,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać zaw.doust.

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Nurofen dla dzieci Junior - produkt leczniczy stosowany w leczeniu gorączki i bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.

smak truskawkowy.

Skład
Substancją czynną leku jest ibuprofen.

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharyna sodowa, polisorbat 80, bromek
domifenu, maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan, aromat truskawkowy 500244E (Glikol propylenowy, kwas askorbowy (E 300), naturalne
i identyczne z naturalnym substancje aromatyczne), woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Masa ciała (wiek) Dawka jednorazowa Częstotliwość w ciągu 24 godzin
20 do 29 kg (6-9 lat) 200 mg/5 ml 3 razy
30 do 40 kg (10-12 lat) 300mg/7,5 ml 3 razy
Lek ten jest przeznaczony tylko do krótkotrwałego stosowania. Jeśli objawy u dziecka utrzymują się dłużej niż 3 dni lub pacjent czuje się
gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza.
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Działanie
Ibuprofen występujący w leku Nurofen dla dzieci Junior nalezy do grupy leków zwanych Niesteroidowymi Lekami Przeciwzapalnymi
(NLPZ). Działanie tych leków jest przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Wskazania
Nurofen dla dzieci Junior jest przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego leczenia gorączki i bólu o nasileniu małym do
umiarkowanego.

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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