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Ibuprom Max x 48 tabl.
 

Cena: 28,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 48 tabl.(butel.)

Postać tabl.drażow.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Skład:
1 tabletka drażowana zawiera: substancje czynne: ibuprofen 400 mg; substancje pomocnicze: laktoza, povidon, skrobia kukurydziana,
talk, kroskarmeloza sodu, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu koloidalny, sacharoza, dwutlenek tytanu (E171), wosk Carnauba, wosk
pszczeli.

Działanie i wskazania: 
IBUPROM MAX to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy. Wskazaniem do stosowania leku są bóle różnego
pochodzenia o umiarkowanym i słabym nasileniu w tym:
• bóle głowy
• migrena
• bóle menstruacyjne
• bóle zębów
• bóle mięśni, kości i stawów
• bóle krzyża
• bóle pourazowe
• nerwobóle
• rwa kulszowa
Lek obniża również gorączkę.

Stosowanie: 
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:1 tabletka co 4 do 6 godzin (nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę).

Nie należy zażywać leku jeśli:
wcześniej występowały objawy uczulenia (katar, pokrzywka, astma oskrzelowa) na kwas acetylosalicylowy, inne leki przeciwbólowe i
przeciwzapalne lub na którykolwiek składnik preparatu. Występuje czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka i
dwunastnicy. Należy unikać stosowania leku w ciąży zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując IBUPROM MAX jeśli:
występuje astma oskrzelowa, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, niewydolność wątroby i nerek, nadciśnienie
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tętnicze, zaburzenia krzepnięcia krwi.

Ciąża:
przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza. Pomimo, iż nie wykazano działania teratogennego leku (uszkadzającego płód), należy
unikać jego stosowania w ciąży zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach.

Karmienie piersią:
przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
brak doniesień dotyczących negatywnego wpływu leku na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługę maszyn i
sprawność psychofizyczną.

Stosowanie innych leków: 
leku nie należy stosować z innymi lekami o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. W przypadku równoczesnego leczenia
metotreksatem, kortykosteroidami, lekami moczopędnymi, lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi, zidowudyną, bądź lekami
wpływającymi na krzepnięcie krwi, przed przyjęciem preparatu należy zasięgnąć opinii lekarza.

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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