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Ibufen Junior 200mg, 10 kapsułek
 

cena: 7,85 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 kaps.

Postać kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Ibufen Junior 200mg w postaci kapsu?ek nale?y do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ). Jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgor?czkowym i przeciwzapalnym. Przeznaczony od 6 roku
?ycia.

Wskazania
 Stosuje si? u dzieci, m?odzie?y i doros?ych w nast?puj?cych przypadkach:
- Bóle ró?nego pochodzenia o nasileniu s?abym do umiarkowanego:
? bóle g?owy (równie? migrenowe);
? bóle z?bów;
? bóle mi??niowe, stawowe i kostne;
? bóle po urazach;
? nerwobóle;
? bóle towarzysz?ce przezi?bieniu i grypie;
? bolesne miesi?czkowanie;
? bóle uszu wyst?puj?ce w stanach zapalnych ucha ?rodkowego.
- Stany gor?czkowe ró?nego pochodzenia (mi?dzy innymi w przebiegu grypy, przezi?bienia lub innych chorób
zaka?nych).

Dawkowanie
 Dzieci od 6 do 9 lat (20-29 kg): dawka pocz?tkowa 1 kapsu?ka. Potem, w razie potrzeby 1 kapsu?ka co 8
godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 kapsu?ki (600 mg ibuprofenu).  
Dzieci od 10 do 12 lat (30-39 kg): dawka pocz?tkowa 1 kapsu?ka. Potem, w razie potrzeby 1 kapsu?ka co 6
godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 kapsu?ki (800 mg ibuprofenu).
Doro?li i m?odzie? powy?ej 12 lat (powy?ej 40 kg): dawka pocz?tkowa od 1 do 2 kapsu?ek. Potem, w razie
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potrzeby 1 (200 mg) do 2 (400 mg) kapsu?ek co 4 (dla dawki 200 mg) do 6 godzin (dla dawki 400 mg).
Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 kapsu?ek (1200 mg ibuprofenu).
Minimalna przerwa pomi?dzy kolejnymi dawkami wynosi 4-6 godzin. Kapsu?ki nale?y po?kn?? w ca?o?ci,
popijaj?c szklank? wody. Kapsu?ek nie nale?y ?u? ani ssa?, ani rozgryza?.
Leku nie nale?y stosowa? u pacjentów o masie cia?a poni?ej 20 kg
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji. Dzieci - maksymalna dawka dobowa ibuprofenu wynosi 20-30 mg
na kg mc., podzielona na 3 do 4 pojedynczych dawek.

Sk?ad
 Substancja czynna: ibuprofen.
1 kapsu?ka zawiera 200 mg ibuprofenu.
Pozosta?e sk?adniki: makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona; os?onka kapsu?ki: ?elatyna,
sorbitol ciek?y niekrystalizuj?cy, maltitol ciek?y, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Ibufen Junior:
• 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 nosa), obrz?ku naczynioruchowego,
pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy oskrzelowej po przyj?ciu kwasu acetylosalicylowego lub innych
niesteroidowych leków przeciwbólowych (NLPZ);
• je?li pacjent ma czynn? lub przebyt? chorob? wrzodow? ?o??dka i (lub) dwunastnicy, lub nawracaj?ce
owrzodzenie lub krwawienie z przewodu pokarmowego (dwa lub wi?cej odr?bne epizody potwierdzonego
owrzodzenia lub krwawienia);
• je?li u pacjenta wyst?powa?o krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego lub perforacja po
zastosowaniu NLPZ;
• je?li pacjent ma ci??k? niewydolno?? w?troby, nerek lub serca;
• nie podawa? dzieciom o masie cia?a poni?ej 20 kg;
• je?li u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczy? mózgowych lub inne czynne krwawienie;
• je?li u pacjenta wyst?puj? niewyja?nione zaburzenia uk?adu krwiotwórczego, takie jak ma?op?ytkowo??;
• je?li pacjent ma skaz? krwotoczn?;
• w okresie ostatnich trzech miesi?cy ci??y.

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
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