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Ibuprom 0,2g 96 tabletek
 

cena: 40,35 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała głowa, kości, mięśnie, stawy, zęby

Działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,
przeciwzapalne

Opakowanie 96 sztuk

Postać tabletki powlekane

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Ibuprofenum

Wskazania ból, gorączka, grypa, miesiączka, migrena,
przeziębienie, zapalenie

Opis produktu
 

Opis:
Lek IBUPROM jest lekiem działającym przeciwbólowo. Stosowany jest w leczeniu stanu zapalnego, który jest jedną z przyczyn bólu. Lek
obniża gorączkę.
Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe 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).

Skład:
Substancja czynna:
1 tabletka powlekana zawiera: 200 mg ibuprofenu.

Wskazania:
Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, do których należą:
bóle głowy,
bóle mięśniowe,
bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej,
bóle kostne i stawowe,
bóle menstruacyjne,
gorączka.

Dawkowanie:
Dzieci od 6 do 9 lat ( 20 - 29 kg): w doraźnym leczeniu 1 tabletka doustnie co 6 - 8 godzin po posiłkach. Nie należy stosować dawki
większej niż 3 tabletki na dobę (maksymalna dawka dobowa 600 mg w dawkach podzielonych).
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Dzieci od 10 do 12 lat (30 - 39 kg): w doraźnym leczeniu 1 tabletka doustnie co 6 godzin po posiłkach. Nie należy stosować dawki
większej niż 4 tabletki na dobę (maksymalna dawka dobowa 800 mg w dawkach podzielonych).
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: w doraźnym leczeniu 1 do 2 tabletek doustnie co 4 godziny po posiłkach. Nie należy stosować dawki
większej niż 6 tabletek na dobę (maksymalna dawka dobowa 1200 mg w dawkach podzielonych).
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przeciwwskazania:
Leku Ibuprom nie należy stosować w przypadku uczulenia na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Lek nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6 roku życia.
Wystąpienie u pacjenta objawów alergicznych w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej wynikających z zastosowania leków z
grupy NLPZ lub kwasu acetyloksalicylowego.
U pacjentów cierpiących z powodu czynnej lub przebytej choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawieniem również jeżeli
pojawiają się po zastosowaniu NLPZ.
Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca.
Jednoczesne przyjmowanie przez pacjenta innych leków należących do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym
inhibitorów COX-2.
Jeśli pacjentka jest w 3 trymestrze ciąży.
Nie należy stosować Ibupromu w przypadku skazy krwotocznej.

Podmiot odpowiedzialny:
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław
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