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Ibum dla dzieci 60mg, od 3 miesiąca, 10 czopków
 

cena: 17,11 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 czop.

Postać czopki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Czopki dla dzieci Hasco-Lek Ibum 60 mg to lek zawieraj?cy ibuprofen, który nale?y do substancji z grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Ma dzia?anie przeciwbólowe, przeciwzapalne i
przeciwgor?czkowe. Lek przeznaczony do krótkotrwa?ego stosowania.

 

Wskazania

Ibum dla dzieci czopki stosuje si? u dzieci od 3. miesi?ca ?ycia:
• w stanach gor?czkowych ró?nego pochodzenia, m.in. w przebiegu:
-grypy,
-przezi?bienia,
-odczynu poszczepiennego,

• w bólach ró?nego pochodzenia o s?abym do umiarkowanego stopniu nasilenia, np.:
- bóle g?owy, gard?a i mi??ni (np. w przebiegu zaka?e? wirusowych),
- bóle z?bów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek z?bkowania,
- bóle stawów i ko?ci, w tym na skutek urazów narz?du ruchu (np. skr?cenia),
- bóle na skutek urazów tkanek mi?kkich,
- bóle pooperacyjne,
- bóle uszu wyst?puj?ce w stanach zapalnych ucha ?rodkowego.

Je?li po up?ywie 3. dni od rozpocz?cia leczenia nie nast?pi?a poprawa lub dziecko czuje si? gorzej, nale?y
zwróci? si? o porad? do lekarza.
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Sk?ad
 1 czopek zawiera: 
• substancj? czynn?; 60mg ibuprofenu,
• substancje pomocnicze: Witepsol S58.

Dzia?anie
 Lek Ibum dla dzieci w czopkach wykazuje dzia?anie przeciwbólowe, przeciwgor?czkowe oraz
przeciwzapalne.

Dawkowanie
 Lek nale?y zawsze przyjmowa? dok?adnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub wed?ug zalece? lekarza
lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y poradzi? si? lekarza lub farmaceuty.

• Lek stosuje si? doodbytniczo. Ibum dla dzieci nale?y stosowa? u dzieci powy?ej 3. miesi?ca ?ycia, o masie
cia?a nie mniejszej ni? 6 kg. Maksymalna dobowa dawka ibuprofenu wynosi od 20 do 30 mg na ka?dy kg
masy cia?a, podawana w 3-4 pojedynczych dawkach.
• Dzieci od 3 do oko?o 9 miesi?cy (6 kg do 8 kg): dawka pocz?tkowa to 1 czopek (60 mg), w razie potrzeby
kolejny 1 czopek po 6 do 8 godzinach (nie nale?y stosowa? wi?cej ni? 3 czopki, czyli 180 mg na dob?).
• Dzieci od 9 miesi?cy do 2 lat (8 kg do 12,5 kg): dawka pocz?tkowa to 1 czopek (60 mg), w razie potrzeby
kolejny 1 czopek po 6 godzinach (nie nale?y stosowa? wi?cej ni? 4 czopki, czyli 240 mg na dob?. 

Lek nale?y podawa? w co najmniej sze?ciogodzinnych odst?pach. Nie nale?y stosowa? wi?kszej dawki leku
ni? zalecana. Nie nale?y stosowa? leku Ibum w czopkach d?u?ej ni? 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Lek
przeznaczony jest do stosowania dora?nego, wi?c je?eli objawy utrzymuj? si? lub nasilaj? (albo je?li wyst?pi?
nowe objawy), nale?y uda? si? do lekarza.

 

Przeciwwskazania
 • Uczulenie na substancj? czynn? lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników leku.
• Uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
• Czynna lub przebyta choroba wrzodowa ?o??dka i/lub dwunastnicy.
• Perforacja lub krwawienie, równie? wyst?puj?ce po zastosowaniu NLPZ.
• Historia jakichkolwiek objawów alergii w reakcji na leczenie kwasem acetylosalicylowym lub innymi
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w szczególno?ci w postaci kataru, pokrzywki, duszno?ci lub astmy
oskrzelowej.
• Przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ (w tym inhibitorów COX-2 takich jak celekoksyb lub etorykoksyb).
• Ci??ka niewydolno?? w?troby, nerek lub serca.
• Krwawienie w mózgu (krwawienie z naczy? mózgowych) lub inne krwawienie.
• Zaburzenia krzepni?cia krwi, skaza krwotoczna (sk?onno?? do krwawie?) lub zaburzenia wytwarzania krwi o
nieustalonym pochodzeniu.
• Odwodnienie, wywo?ane np. wymiotami, biegunk? lub niewystarczaj?cym spo?yciem p?ynów.
• Trzeci trymestr ci??y.

 

Przechowywanie
 Czopki Ibum nale?y przechowywa? w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poni?ej 25°C, w miejscu
niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci.

 

Dzia?ania niepo??dane
 Lek ten, podobnie jak ka?dy inny lek, mo?e powodowa? dzia?ania niepo??dane, chocia? nie u ka?dego one
wyst?pi?.
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• Je?eli wyst?pi? dzia?ania niepo??dane lub w przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci, nale?y przerwa?
podawanie leku i jak najszybciej porozmawia? z lekarzem.
• Osoby w podesz?ym wieku stosuj?ce ten lek s? w grupie o zwi?kszonym ryzyku wyst?pienia problemów
zwi?zanych z dzia?aniami niepo??danymi.
• Stosowanie takich leków jak Ibum dla dzieci mo?e by? zwi?zane z niewielkim zwi?kszeniem ryzyka ataku
serca (zawa?u serca) lub udaru.
• Nale?y przerwa? stosowanie leku i natychmiast zwróci? si? do lekarza, je?li u dziecka wyst?puj?:
- objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak: silny ból brzucha, czarne stolce, krwawe wymioty
lub wymioty zawieraj?ce cz?steczki o ciemnej barwie, przypominaj?ce fusy kawy.
- objawy rzadkich lecz powa?nych reakcji alergicznych, takich jak: nasilenie astmy, niewyja?nione
?wiszczenie, duszno??, obrz?k twarzy, j?zyka lub gard?a, trudno?ci w oddychaniu, ko?atania serca, spadek
ci?nienia krwi prowadz?cy do wstrz?su (objawy te mog? wyst?pi? nawet po pierwszym zastosowaniu leku; je?li
którykolwiek z tych objawów wyst?pi, nale?y natychmiast uda? si? do lekarza).
- ci??kie reakcje skórne, takie jak: wysypka obejmuj?ca ca?e cia?o, z?uszczanie, powstawanie p?cherzy i
odpadanie p?atów skóry.
• Wyst?pienie dzia?a? niepo??danych mo?na zmniejszy? przez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki
w najkrótszym czasie koniecznym do z?agodzenia objawów.

 

Cz?sto (wyst?puj? u mniej ni? 1 na 10, ale wi?cej ni? 1 na 100 pacjentów):
• zgaga, bóle brzucha, nudno?ci, wymioty,
• wzd?cia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia.

Niezbyt cz?sto (wyst?puj? u mniej ni? 1 na 100, ale wi?cej ni? 1 na 1000 pacjentów):
• zapalenie ?o??dka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna (zapalna choroba jelit),
• bóle g?owy, zawroty g?owy,
• bezsenno??, pobudzenie, dra?liwo?? lub zm?czenie,
• zaburzenia widzenia,
• wrzody ?o??dka, które mog? krwawi? lub p?ka?,
• owrzodzenie jamy ustnej i/lub obrz?k i podra?nienie ust,
• reakcje nadwra?liwo?ci z wysypk? i ?wi?dem, ataki astmy (z mo?liwym spadkiem ci?nienia krwi).

Rzadko (wyst?puj? u mniej ni? 1 na 1000, ale wi?cej ni? 1 na 10 000 pacjentów):
• szumy uszne (dzwonienie w uszach).

Bardzo rzadko (wyst?puj? u mniej ni? 1 na 10000 pacjentów):
• zapalenie prze?yku lub trzustki,
• niedro?no?? jelit,
• ci??kie reakcje skórne, w tym: wysypka z zaczerwienieniem i p?cherze, które mog? si? ?uszczy? i którym
towarzyszy gor?czka,
• dreszcze i bóle mi??ni, z?e samopoczucie, zespó? StevensaJohnsona,
• w wyj?tkowych przypadkach wyst?pi?y ci??kie zaka?enia skóry w trakcie ospy (ospa wietrzna),
• zmniejszone oddawanie moczu oraz obrz?k (mo?liwa ostra niewydolno?? nerek lub stan zapalny),
• uszkodzenia nerek lub zwi?kszenie st??enia mocznika we krwi (pierwsze objawy to: zmniejszone oddawanie
moczu, zm?tnienie moczu, krew w moczu, ból pleców, mo?liwy obrz?k nóg i ogólne z?e samopoczucie),
• problemy dotycz?ce wytwarzania krwinek (pierwszymi objawami s?: gor?czka, ból gard?a, powierzchowne
owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zm?czenie, krwawienia z nosa i skóry, niewyja?nione
lub nietypowe siniaki),
• reakcje psychotyczne i depresja,
• pogorszenie stanu zapalnego z powodu zaka?enia (je?li wyst?pi? objawy zaka?enia lub nasilaj? si? w trakcie
stosowania leku Ibum dla dzieci nale?y jak najszybciej skonsultowa? si? z lekarzem),
• obrz?k,
• wysokie ci?nienie krwi,
• ko?atanie serca, niewydolno?? serca, zawa? serca,
• zaburzenia czynno?ci w?troby lub zapalenie w?troby, niewydolno?? lub uszkodzenie w?troby, (zw?aszcza
podczas d?ugotrwa?ego stosowania, objawia si?: za?ó?ceniem skóry i oczu, lub jasnym stolcem i ciemnym
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moczem),
• objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowych wraz ze sztywno?ci? karku, bóle g?owy, z?e
samopoczucie, gor?czka lub zaburzenia ?wiadomo?ci,
• pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (takimi jak tocze? rumieniowaty uk?adowy lub choroba
mieszana tkanki ??cznej) s? bardziej nara?eni na wyst?pienie dzia?a? niepo??danych (w przypadku ich
wyst?pienia tacy pacjenci powinni natychmiast skontaktowa? si? z lekarzem).

Cz?sto?? nieznana (nie mo?e by? okre?lona na podstawie dost?pnych danych):
• ci??kie reakcje skórne znane jako zespó? DRESS, do objawów którego nale??: wysypka skórna, gor?czka,
obrz?k w?z?ów ch?onnych oraz zwi?kszenie liczby eozynofilów (rodzaj bia?ych krwinek).
• czerwona ?uskowata wysypka ze zgrubieniami pod skór? i p?cherzami, umiejscowiona przewa?nie w
fa?dach skórnych, na tu?owiu i ko?czynach górnych, z gor?czk? wyst?puj?c? na pocz?tku leczenia, czyli ostra
uogólniona osutka krostkowa (je?li takie objawy wyst?pi?, nale?y przerwa? przyjmowanie leku i niezw?ocznie
zwróci? si? o pomoc medyczn?).

 

Interakcje
 • Nale?y powiedzie? lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje stosowa?.
• W szczególno?ci nale?y powiedzie? lekarzowi, je?li przyjmuje si?:
- kortykosteroidy (np. prednizolon), poniewa? mog? zwi?ksza? ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu
pokarmowego,
- inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory COX-2, takie jak celekoksyb lub etorykoksyb),
- niektóre leki przeciwzakrzepowe (np. kwas acetylosalicylowy, acenokumarol, tyklopidyna), poniewa? leki z
grupy NLPZ mog? nasila? dzia?anie leków przeciwzakrzepowych,
- niektóre leki przeciwnadci?nieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl), mog? ulega? wp?ywowi lub mie? wp?yw
na leczenie ibuprofenem,
- leki przeciwp?ytkowe (takie jak kwas acetylosalicylowy) i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
serotoniny (leki przeciwdepresyjne), poniewa? zwi?kszaj? ryzyko wyst?pienia dzia?a? niepo??danych w
obr?bie przewodu pokarmowego,
- leki stosowane w nadci?nieniu krwi i leki moczop?dne, poniewa? leki z grupy NLPZ mog? os?abia? dzia?anie
tych leków i istnieje mo?liwo?? zwi?kszenia ryzyka uszkodzenia nerek (w takim przypadku jest wa?ne, by
dziecko pi?o du?e ilo?ci wody w ci?gu dnia),
- lit (lek stosowany w depresji), poniewa? mo?e zwi?ksza? si? dzia?anie litu,
- metotreksat (lek stosowany w leczeniu chorób nowotworowych lub chorób reumatycznych), poniewa? mo?e
zwi?ksza? si? jego dzia?anie,
- takrolimus (lek hamuj?cy reakcje immunologiczne), poniewa? zwi?kszone jest ryzyko toksycznego dzia?ania
na nerki,
- cyklosporyn? (lek hamuj?cy reakcje odporno?ciowe), poniewa? istniej? ograniczone dane dotycz?ce
zwi?kszonego ryzyka toksycznego dzia?ania na nerki,
- zydowudyn? (lek stosowany w leczeniu AIDS), poniewa? stosowanie ibuprofenu mo?e prowadzi? do
zwi?kszenia ryzyka krwawienia do stawów lub krwawienia, które prowadzi do obrz?ków (u pacjentów z
hemofili? z pozytywnym wynikiem testu na obecno?? przeciwcia? HIV),
- pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe), poniewa? mog? wyst?pi? oddzia?ywania kliniczne
mi?dzy tymi lekami a lekami z grupy NLPZ (zalecana jest kontrola st??enia glukozy we krwi),
- probenecyd i sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej), poniewa? mog? opó?ni? wydalanie
ibuprofenu,
- glikozydy naparstnicy, fenytoina i lit, poniewa? ibuprofen mo?e zwi?kszy? st??enie tych leków w osoczu,
- antybiotyki z grupy chinolonów, poniewa? mog? zwi?ksza? ryzyko wyst?pienia drgawek,
- cholestyramina, poniewa? mo?e opó?nia? i zmniejsza? wch?anianie leków z grupy NLPZ,
- mifepryston (nie nale?y stosowa? NLPZ w okresie 8 – 12 dni po podaniu mifeprystonu, poniewa? mog? one
os?abia? dzia?anie mifeprystonu),
- worykonazol i flukonazol (leki przeciwgrzybicze) mog? zwi?ksza? ryzyko wynikaj?ce ze stosowania leków z
grupy NLPZ.
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Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci
 • Przed rozpocz?ciem stosowania Ibum dla dzieci nale?y omówi? to z lekarzem, farmaceut? lub piel?gniark?.
• Nale?y zachowa? szczególn? ostro?no?? stosuj?c lek IBUM dla dzieci je?eli:
- dziecko przyjmuje inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ lub kwas acetylosalicylowy,
- u dziecka stwierdzono niektóre choroby skóry (tocze? rumieniowaty uk?adowy, mieszan? chorob? tkanki
??cznej),
- u dziecka stwierdzono choroby przewodu pokarmowego oraz przewlek?e zapalne choroby jelit (wrzodziej?ce
zapalenie jelita grubego, chorob? Le?niowskiego i Crohna),
- u dziecka stwierdzono podwy?szone ci?nienie krwi i (lub) zaburzenia czynno?ci serca,
- u dziecka stwierdzono zaburzenia czynno?ci nerek,
- u dziecka stwierdzono choroby w?troby,
- dziecko jest nied?ugo po powa?nej operacji,
- u dziecka wyst?puje odwodnienie ze wzgl?du na zwi?kszone ryzyko niewydolno?ci nerek,
- u dziecka stwierdzono zaburzenia krzepni?cia krwi (ibuprofen mo?e wyd?u?y? czas krwawienia),
- u dziecka wyst?puj? lub wyst?powa?y: astma, przewlek?y katar, polipy nosa lub choroby alergiczne, gdy?
mo?liwe jest wyst?pienie duszno?ci,
- u dziecka stosowane s? inne leki, które mog? zwi?ksza? ryzyko wyst?pienia owrzodzenia lub krwawienia,
takie jak doustne kortykosteroidy (np. prednizolon), leki rozrzedzaj?ce krew (np. acenokumarol), selektywne
inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne) lub leki przeciwp?ytkowe (jak kwas
acetylosalicylowy).
• Jednoczesne, d?ugotrwa?e stosowanie leków przeciwbólowych mo?e prowadzi? do utrzymuj?cych si?
powa?nych problemów z nerkami.
• Ibum w czopkach dla dzieci mo?e maskowa? objawy istniej?cego zaka?enia lub gor?czki.
• Stosowanie takich leków jak ibuprofen mo?e by? zwi?zane z niewielkim zwi?kszeniem ryzyka ataku serca
(zawa?u serca) lub udaru. D?ugotrwa?e stosowanie du?ych dawek leku zwi?ksza to ryzyko. Nie nale?y
stosowa? wi?kszych dawek i d?u?szego czasu leczenia ni? zalecane (maksymalnie 3 dni).
• W przypadku k?opotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzenia, ?e wyst?puje ryzyko tych zaburze?
(podwy?szone ci?nienie krwi, cukrzyca, zwi?kszone st??enie cholesterolu, palenie tytoniu), nale?y omówi?
sposób leczenia z lekarzem lub farmaceut?.
• Nale?y unika? stosowania leku Ibum dla dzieci podczas ospy wietrznej.

Reakcje skórne:
• Notowano wyst?powanie ci??kich reakcji skórnych zwi?zanych ze stosowaniem leku Ibum dla dzieci. Je?li
pojawi? si?: jakakolwiek wysypka na skórze, zmiany na b?onach ?luzowych, p?cherze lub inne objawy
uczulenia, nale?y przerwa? przyjmowanie leku i niezw?ocznie zwróci? si? o pomoc medyczn?, poniewa? mog?
to by? pierwsze objawy bardzo ci??kiej reakcji skórnej.
• U osób w podesz?ym wieku wyst?puje zwi?kszone ryzyko dzia?a? niepo??danych w trakcie stosowania
leków z grupy NLPZ, w szczególno?ci tych dotycz?cych ?o??dka i jelit.
• Pacjenci, u których wcze?niej wyst?pi?y dzia?ania niepo??dane w obr?bie przewodu pokarmowego,
zw?aszcza pacjenci w podesz?ym wieku, powinni zg?asza? wszelkie nietypowe objawy w obr?bie jamy
brzusznej lekarzowy (szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego, szczególnie w pocz?tkowym etapie
leczenia).

Ci??a, karmienie piersi? i wp?yw na p?odno??:
• Nale?y poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Ibum dla dzieci podczas ci??y, w
okresie karmienia piersi?, maj?c przypuszczenie ?e jest si? w ci??y lub gdy planuje si? mie? dziecko.
• W ci?gu pierwszych dwóch trymestrów ci??y nie zaleca si? stosowania leku, chyba ?e jest to bezwzgl?dnie
konieczne.
• W ostatnim trymestrze ci??y nie wolno stosowa? leku, poniewa? mo?e to zwi?kszy? ryzyko wyst?pienia
powik?a? u matki i u dziecka w okresie oko?oporodowym.
• Ibuprofen mo?e w niewielkich ilo?ciach przenika? do mleka matek karmi?cych. W przypadku krótkotrwa?ego
stosowania ibuprofenu w zalecanych dawkach szkodliwy wp?yw na niemowl?ta jest ma?o prawdopodobny.
• Ibuprofen mo?e utrudnia? zaj?cie w ci???. Je?eli pacjentka planuje ci??? lub ma problemy z zaj?ciem w
ci???, powinna o tym poinformowa? lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obs?ugiwanie maszyn:
• Krótkotrwa?e stosowanie leku nie ma wp?ywu lub wywiera nieistotny wp?yw na zdolno?? prowadzenia
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pojazdów i obs?ugiwania maszyn.

 

Podmiot odpowiedzialny
 Przedsi?biorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
51-131 Wroc?aw
ul. ?migrodzka 242 E

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, 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.
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