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Ibuprom dla dzieci Forte 100 ml
 

cena: 24,55 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, głowa, kości, mięśnie, stawy, uszy,
zęby

Działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,
przeciwzapalne

Opakowanie 100 ml

Postać zawiesina doustna

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Ibuprofenum

Wskazania ból, gorączka, grypa, stan zapalny, zapalenie,
ząbkowanie

Opis produktu
 

Opis:
Ibuprom dla Dzieci to lek na najczęstsze dziecięce dolegliwości. Szybko usuwa gorączkę i wiele rodzajów bólu, w tym nawet ból ucha.

Wskazania: 
gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego). Bóle różnego
pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni na przykład w przebiegu zakażeń wirusowych, bóle
mięśni, stawów i kości na skutek urazów narządu ruchu (nadwerężenia, skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle
pooperacyjne, bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania, bóle uszu występujące w stanach
zapalnych ucha środkowego.

Skład: 
1ml zawiesiny doustnej zawiera: substancję czynną: 40mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze: sodu benzoesan (E211), kwas
cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, sacharyna sodowa, sodu chlorek, hypromeloza 15cP, guma ksantan, maltitol ciekły, glicerol,
taumatyna 9E957), aromat truskawkowy (zawiera substancje identyczne z naturalnymi aromatami, naturalne aromaty, maltodekstrynę,
cytrynian trietylu, glikol propylenowy i alkohol benzylowy), woda oczyszczona.

Działanie: 
substancją czynną leku jest ibuprofen, który należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).
Działanie tych leków polega na zmianie odpowiedzi organizmu na ból, stan zapalny i podwyższoną temperaturę ciała.

Dawkowanie: 
dawka dobowa produktu leczniczego Ibuprom dla Dzieci Forte wynosi 20mg do 30mg/kg masy ciała w dawkach podzielonych. Należy
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zachować przerwę pomiędzy dawkami 6 do 8 godzin. Schemat dawkowania z zastosowaniem dołączonej doustnej strzykawki:

niemowlęta od 3 do 6 miesięcy (5–7,6kg): 3 razy po 1,25ml w ciągu doby (co odpowiada 150mg ibuprofenu na dobę),
niemowlęta od 6 do 12 miesięcy (7,7–9kg): 3 do 4 razy po 1,25ml w ciągu doby (co odpowiada 150–200mg ibuprofenu na dobę),
dzieci od 1 do 3 lat (10–15kg): 3 razy po 2,5ml w ciągu doby (co odpowiada 300mg ibuprofenu na dobę),
dzieci od 4 do 6 lat (16–20kg): 3 razy po 3,75ml w ciągu doby (co odpowiada 450mg ibuprofenu na dobę),
dzieci od 7 do 9 lat (21–29kg): 3 razy po 5ml w ciągu doby (co odpowiada 600mg ibuprofenu na dobę),
dzieci od 10 do 12 lat (30–40kg): 3 razy po 7,5ml w ciągu doby (co odpowiada 900mg ibuprofenu na dobę),
dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawką rekomendowaną w objawowym leczeniu bólu i gorączki jest 3 razy po 10ml w
ciągu doby, do ustąpienia objawów.

Przeciwwskazania: 
u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej ani w połączeniu z innymi
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu. Nie
stosować 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, III trymestr ciąży, skaza krwotoczna.
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