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Ibufen Junior x 10 kaps.
 

Cena: 8,46 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S.A.

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Ibuprofenum 200 mg, kapsułki miękkie. Lek dostępny w opakowaniach po 10 kapsułek.

Wskazania:
Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego:
• bóle głowy (również migrenowe),
• bóle zębów,
• bóle mięśniowe, stawowe i kostne,
• bóle po urazach,
• nerwobóle,
• bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie,
• bolesne miesiączkowanie,
• bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.
• Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Dawkowanie:
Doustnie. Lek należy przyjmować podczas lub po posiłkach, z dużą ilością płynów. Dzieci od 6 do 9 lat (20-29kg): dawka początkowa 1
kapsułka. Potem, w razie potrzeby 1 kapsułka co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 kapsułki (600mg ibuprofenu). Dzieci od
10 do 12 lat (30-39kg): dawka początkowa 1 kapsułka. Potem, w razie potrzeby 1 kapsułka co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa
wynosi 4 kapsułki (800mg ibuprofenu). Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40kg): dawka początkowa od 1 do 2 kapsułek. Potem
w razie potrzeby 1-2 kapsułki co 4 (dla dawki 200mg) do 6 godzin (dla dawki 400mg). Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 kapsułek.
Uwaga! Przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami powinna wynosić 4-6 godzin. Lek przeznaczony do doraźnego stosowania. Bez
konsultacji z lekarzem nie należy stosować produktu dłużej niż 4 dni w przypadku bólu i nie dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki.
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę
ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym
opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
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Przeciwskazania: 
• Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
• U pacjentów z reakcjami nadwrażlowości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk
naczynioruchowy lub pokrzywka) związanymi z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ)
• Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub)dwunastnicy lub krwawienie w wywiadzie (dwa lub więcej niezależne
epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia)
• Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ
• U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek, chorobą wieńcową lub ciężką niewydolnością serca
• Dzieci o masie ciała poniżej 20 kg
• U pacjentów z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem
• U pacjentów ze skazą krwotoczną lub z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego
• U pacjentów z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów)

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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