
 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

 

Ibufen Forte malina 100 ml
 

Cena: 28,22 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g/5ml

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać zaw.doust.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

IBUFEN Forte zawiesina dla dzieci smak malinowy to środek charakteryzujący się właściwościami przeciwzapalnymi. Ponadto obniża
gorączkę i neutralizuje ból (o nasileniu słabym lub umiarkowanym)

Skład:
5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.
Pozostałe składniki: hypromeloza, guma ksantan. glicerol (E 422), sodu benzoesan (E 211), maltitol ciekły (E 965), sodu cytrynian, kwas
cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa (E 954), sodu chlorek, aromat malinowy, woda oczyszczona.

Działanie:
Lek ma postać zawiesiny, którą dzieci chętnie przyjmują i nie mają problemów z jej przełykaniem (w przeciwieństwie do tabletek).
Charakteryzuje się przyjemnym malinowym smakiem, zachęcającym maluchy do spożycia. Jego substancją czynną jest ibuprofenu -
niesteroidowy lek przeciwzapalny. Działa on przeciwzapalnie i przeciwbólowo (łagodzi ból o przeciętnym i słabym nasileniu). Ponadto
efektywnie obniża podwyższoną ciepłotę ciała.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na składniki leku
podawanie dzieciom o masie ciała mniejszej niż 10 kg (do 1 roku życia)
zaburzenia krzepnięcia krwi
wrzody żołądka i/albo dwunastnicy, bądź krwawienie z żołądka
krawienie, mające związek ze stosowaniem NLPZ
ciężka choroba wątroby, nerek bądź niewydolność serca
ostatni trymestr ciąży
jednoczesne przyjmowanie innych NLPZ
krwawienie z naczyń mózgowych albo inne aktywne krwawienia
ciężkie odwodnienie
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Wskazania:
Preparat zaleca się stosować u dzieci powyżej 12 mż. (o mc. większej niż 10 kg) w przypadku objawów infekcji górnych dróh
oddechowych, np. gorączki oraz bólów o różnej etiologii.

Dawkowanie:
Stosować doustnie.
Dzieciom w wieku 1-2 lat (10-12 kg): na początku podawać 2,5 ml. Później w razie potrzeby stosować 2,5 ml co 8 godzin. Nie podawać
więcej niż 7,5 ml/24h.
Dzieciom w wieku 3-5 lat (13-19 kg): na początku podawać 2,5 ml. Później w razie potrzeby stosować 2,5 ml co 6 godzin. Nie podawać
więcej niż 10 ml/24h.
Dzieciom w wieku 6-9 lat (20-29 kg): na początku podawać 5 ml. Później w razie potrzeby stosować 5 ml co 8 godzin. Nie podawać
więcej niż 15 ml/24h.
Dzieciom w wieku 10-12 lat (30-39 kg): na początku podawać 5 ml. Później w razie potrzeby stosować 5 ml co 6 godzin. Nie podawać
więcej niż 20 ml/24h.
Młodzieży od 12 roku życia oraz osobom dorosłym na początku podawać 5-10 ml. Później w razie potrzeby 5-10 ml co 6-8 godzin. Nie
stosować więcej niż 30 ml/24h.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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