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Ibuprom 200mg, 96 tabletek
 

cena: 43,17 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 96 tabl. (butel.)

Postać tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

IBUPROM jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgor?czkowym zawieraj?cym substancj? czynn? ibuprofen.
Dzia?anie ibuprofenu polega na hamowaniu „przeka?ników”, które pobudzaj? receptory bólowe, a tak?e
przyczyniaj? si? do powstawania gor?czki i obrz?ków. Lek stosowany jest w leczeniu stanu zapalnego, który
jest jedn? z przyczyn bólu.

Wskazanie
 Stosuje si? przy dolegliwo?ciach bólowych ró?nego pochodzenia o nasileniu s?abym lub umiarkowanym, w
tym: bóle g?owy, bóle z?bów, bóle mi??niowe, bóle okolicy l?d?wiowo-krzy?owej, bóle kostne i stawowe, bóle
menstruacyjne. Przy gor?czce (mi?dzy innymi podczas grypy lub przezi?bienia).

Dawkowanie
Dzieci od 6 do 9 lat (masa cia?a 20 - 29 kg)
1 tabletka doustnie co 6 do 8 godzin, po posi?kach. Nie nale?y stosowa? dawki wi?kszej ni? 3 tabletki na dob?
(maksymalna dawka dobowa 600 mg w dawkach podzielonych);

Dzieci od 10 do 12 lat (masa cia?a 30 - 39 kg)
1 tabletka doustnie co 6 godzin po posi?kach. Nie nale?y stosowa? dawki wi?kszej ni? 4 tabletki na dob?
(maksymalna dawka dobowa 800 mg w dawkach podzielonych);

Doro?li i dzieci powy?ej 12 lat
1 do 2 tabletek doustnie co 4 godziny po posi?kach. Nie nale?y stosowa? dawki wi?kszej ni? 6 tabletek na
dob? (maksymalna dawka dobowa 1200 mg w dawkach podzielonych).
Nale?y przestrzega? co najmniej 4-6 godzinnego odst?pu mi?dzy kolejnymi dawkami.
Nie stosowa? u dzieci w wieku poni?ej 6 lat.
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Przeciwwskazania
 Nie nale?y przyjmowa? leku IBUPROM:
 - je?li pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku oraz na inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
 - je?li po przyj?ciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
wyst?powa?y kiedykolwiek w przesz?o?ci objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,
 - u pacjentów z chorob? wrzodow? ?o??dka i (lub) dwunastnicy czynn? lub przebyt?, perforacj? lub
krwawieniem, równie? z tymi wyst?puj?cymi po zastosowaniu NLPZ,
 - u pacjentów z ci??k? niewydolno?ci? w?troby, ci??k? niewydolno?ci? nerek lub ci??k? niewydolno?ci? serca,
 - u pacjentów przyjmuj?cych jednocze?nie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2
(zwi?kszone ryzyko wyst?pienia dzia?a? niepo??danych),
 - w przypadku skazy krwotocznej
- u dzieci poni?ej 6 lat.

Ibuprom w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, b?d? przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie?
dziecko, powinna skonsultowa? si? z lekarzem przed zastosowaniem leku.
W ci?gu pierwszych 6 miesi?cy ci??y nie zaleca si? stosowania leku IBUPROM. Nie nale?y stosowa? leku u
kobiet w III trymestrze ci??y.

Sk?ad
 1 tabletka leku IBUPROM zawiera: Substancja czynna- ibuprofen (200 mg) Sk?adniki pomocnicze: Rdze?
tabletki: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, skrobia ?elowana, guma Guar, talk, krospowidon (typ A),
krzemionka koloidalna uwodniona, olej ro?linny utwardzony; Sk?ad otoczki: hydroksypropyloceluloza,
makrogol 400, talk, ?elatyna, sacharoza, kaolin, cukier konfekcjonowany (mieszanina sacharozy i skrobi
kukurydzianej), w?glan wapnia, guma akacjowa, tytanu dwutlenek (E 171), barwnik bia?y - Opalux White AS
7000, wosk Carnauba, tusz czarny - Opacode Black S-1-17823.

Uwagi
 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.

 Producent
 US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Zi?bicka 40
50-507 Wroc?aw
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