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Nurofen Forte dla dzieci 100 ml trus.
 

Cena: 28,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g/ml

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać zaw.doust.

Producent RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Bezpieczny dla niemowląt powyżej 3. miesiąca życia lek doustny w postaci zawiesiny zredukuje gorączkę oraz złagodzi bóle o małym
lub umiarkowanym nasileniu. Pyszny truskawkowy smak zmniejszy niechęć dziecka do przyjmowania preparatu.

Skład:
Substancja czynna leku: ibuprofen, 40mg w każdym 1ml zawiesiny doustnej. Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny,
sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharyna sodowa, polisorbat 80, bromek domifenu, malitol ciekły (E965), glicerol, guma ksantan, aromat
truskawkowy (zawierający glikol propylenowy, kwas askorbowy (E300) oraz identyczne z naturalnymi substancje aromatyczne), woda
oczyszczona.

Działanie:
Substancja czynna zawiesiny – ibuprofen – to wyjątkowo skuteczny i bezpieczny dla niemowląt już od 3. miesiąca życia środek o
działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. W organizmie wpływa on na zahamowanie cyklooksygenazy
prostaglandynowej. Nurofen Forte działa bardzo szybko, już po kwadransie od zażycia leku. Zaletą produktu jest jego skoncentrowana
postać, dzięki czemu dziecko nie musi się męczyć, przyjmując dużą ilość preparatu. Dodatkowym atutem jest zachęcający truskawkowy
smak.

Zastosowanie:
Nurofen Forte o smaku truskawkowym przeznaczony do objawowego, krótkotrwałego leczenia gorączki różnego pochodzenia oraz bólu
o małym lub umiarkowanym nasileniu. Może być stosowany również przez osoby dorosłe.

Informacje dodatkowe:
Preparat nadaje się do stosowania już u niemowląt od 3. miesiąca życia. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C, w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku uczulenia na ibuprofen bądź podobne leki przeciwbólowe oraz w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek
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składnik produktu. W przypadku stwierdzonej nietolerancji na niektóre cukry (w składzie znajduje się malitol ciekły) należy przed
podaniem skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie:
Lek do stosowania doustnego. Przyjmować według zaleceń lekarza lub zgodnie z załączoną ulotką. Dla ułatwienia dawkowania do
opakowania dołączono miarkę ułatwiającą właściwe odmierzanie porcji leku. Nie stosować leku dłużej niż 3 dni, jeśli objawy nie ustępują
konieczna jest konsultacja lekarska.

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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