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Ibufen Forte 200mg/5ml, smak malinowy, zawiesina
doustna, 100ml
 

cena: 24,63 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać syrop

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Ibufen Forte 200mg/5ml w postaci zawiesiny doustnej o smaku malinowym nale?y do grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgor?czkowym i
przeciwzapalnym.

Wskazania
 Stosuje si? u dzieci, m?odzie?y i osób doros?ych w nast?puj?cych przypadkach:
- gor?czka ró?nego pochodzenia (tak?e w przebiegu zaka?e? wirusowych);
- bóle ró?nego pochodzenia o nasileniu s?abym do umiarkowanego (tak?e bóle uszu wyst?puj?ce w stanach
zapalnych ucha ?rodkowego).

Dawkowanie
 Niemowl?ta od 3 do 6 miesi?cy ?ycia (5 - 7,6 kg): dawka pocz?tkowa 1,25 ml (co odpowiada 50 mg
ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 1,25 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3,75 ml (co
odpowiada 150 mg ibuprofenu).
Niemowl?ta od 6 do 12 miesi?cy ?ycia (7,7 - 9 kg):dawka pocz?tkowa 1,25 ml (co odpowiada 50 mg
ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 1,25 ml co 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3,75 ml do 5
ml (co odpowiada 150 - 200 mg ibuprofenu).
Dzieci od 1 roku do 2 lat (10 - 12 kg): dawka pocz?tkowa 2,5 ml (co odpowiada 100 mg ibuprofenu). Potem, w
razie potrzeby 2,5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 7,5 ml (300 mg ibuprofenu).
Dzieci od 3 do 5 lat (13 - 19 kg): dawka pocz?tkowa 2,5 ml (co odpowiada 100 mg ibuprofenu). Potem, w razie
potrzeby 2,5 ml co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 ml (400 mg ibuprofenu).
Dzieci od 6 do 9 lat (20 - 29 kg): dawka pocz?tkowa 5 ml (co odpowiada 200 mg ibuprofenu). Potem, w razie
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potrzeby 5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 15 ml (600 mg ibuprofenu).
Dzieci od 10 do 12 lat (30 - 39 kg): dawka pocz?tkowa 5 ml (co odpowiada 200 mg ibuprofenu). Potem, w
razie potrzeby 5 ml co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 ml (800 mg ibuprofenu).
Dzieci i m?odzie? od 12 lat oraz doro?li: dawka pocz?tkowa 5 ml do 10 ml (co odpowiada 200 mg do 400 mg
ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 5 ml do 10 ml co 6 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 30
ml (1200 mg ibuprofenu).
Bez konsultacji z lekarzem pacjent nie powinien stosowa? leku d?u?ej ni? 3 dni.
Nie nale?y stosowa? u niemowl?t o masie cia?a poni?ej 5 kg.

Sk?ad
 Substancja czynna: ibuprofen.
5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.
Pozosta?e sk?adniki: hypromeloza, guma ksantan, glicerol (E422), sodu benzoesan (E211), maltitol ciek?y
(E965), sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa (E954), sodu chlorek, aromat
malinowy, woda oczyszczona.

Ibufen Forte w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.  
Ci??a: Nale?y unika? stosowania tego leku w ci?gu pierwszych 6 miesi?cy ci??y, chyba ?e lekarz zaleci
inaczej. Podczas ostatnich trzech miesi?cy ci??y nie wolno przyjmowa? leku, poniewa? mog?oby to zwi?ksza?
ryzyko wyst?pienia powik?a? u matki i u dziecka w okresie oko?oporodowym.  
Karmienie piersi?: Ibuprofen w niewielkich ilo?ciach przenika do mleka karmi?cych matek, jest jednak bardzo
ma?o prawdopodobne, aby wp?ywa? negatywnie na niemowl? karmione piersi?.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Ibufen dla dzeici FORTE:
- je?li pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z
pozosta?ych sk?adników tego leku
- je?li pacjent mia? w przesz?o?ci objawy alergii w postaci kataru (nie?ytu b?ony ?luzowej nosa), obrz?ku
naczynioruchowego, pokrzywki, skurczu oskrzeli, astmy oskrzelowej po przyj?ciu kwasu acetylosalicylowego
lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),
- je?li u pacjenta wyst?puje lub wyst?powa?o w przesz?o?ci owrzodzenie ?o??dka i (lub) dwunastnicy, albo
wyst?puje lub wyst?powa?o krwawienie z przewodu pokarmowego,
- je?li u pacjenta wyst?powa?o krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, zwi?zane z wcze?niejszym
leczeniem NLPZ,
- je?li u pacjenta stwierdzono ci??k? niewydolno?? w?troby, nerek lub serca,
- je?li u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczy? mózgowych lub inne czynne   krwawienie,
- je?li u pacjenta stwierdzono skaz? krwotoczn?,
- je?li u pacjenta wyst?puj? niewyja?nione zaburzenia uk?adu krwiotwórczego, takie jak trombocytopenia,
- je?li u pacjenta wyst?puje ci??kie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunk? lub niewystarczaj?cym
spo?yciem p?ynów),
- w okresie ostatnich trzech miesi?cy ci??y
- nie podawa? niemowl?tom o masie cia?a poni?ej 5 kg.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

