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Ibuprom MAX Sprint 400mg, 20 kapsułek
 

cena: 17,88 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

IBUPROM Max Sprint jest lekiem przeciwbólowym. Pomaga zwalcza? stan zapalny, który jest jedn? z
przyczyn bólu, a tak?e obni?a gor?czk?. Uderza w ból ju? po 15 minutach. Zawiera substancj? czynn?
ibuprofen.

Wskazanie
 Stosuje si? przy dolegliwo?ciach bólowych ró?nego pochodzenia o nasileniu s?abym do umiarkowanego: bóle
g?owy (m.in. ból napi?ciowy), migrena z aur? lub bez aury (objawy takie jak: ból g?owy, nudno?ci,
nadwra?liwo?? na ?wiat?o i d?wi?k), bóle z?bów, nerwobóle, bóle mi??niowe, bóle kostne i stawowe. Bolesne
miesi?czkowanie. Gor?czka (m. in. w przebiegu grypy, przezi?bienia lub innych chorób zaka?nych).

Dawkowanie
 Doro?li i dzieci w wieku powy?ej 12 lat: 1 kapsu?ka doustnie co 4 godziny (nie nale?y stosowa? wi?cej ni? 3
kapsu?ki w ci?gu doby).
Kapsu?k?, je?li to konieczne, nale?y popi? p?ynem. Kapsu?ek nie nale?y rozgryza?.
Leku nie nale?y podawa? dzieciom w wieku poni?ej 12 lat.
Nale?y stosowa? najmniejsz? skuteczn? dawk?, przez najkrótszy okres, do z?agodzenia objawów. Je?eli
konieczne jest stosowanie leku d?u?ej ni? 3 dni lub pogarsza si? stan pacjenta, nale?y skontaktowa? si? z
lekarzem.

Przeciwwskazania
 Nie nale?y przyjmowa? leku IBUPROM Max Sprint:
 - je?li pacjent ma uczulenie na substancj? czynn? lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
 - u osób, u których 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.
 - je?li u pacjenta wyst?puj? nast?puj?ce schorzenia:
choroba wrzodowa ?o??dka i (lub) dwunastnicy czynna lub przebyta, krwawienie lub perforacja (w tym
wyst?puj?ce po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych),
ci??ka niewydolno?? w?troby, ci??ka niewydolno?? nerek lub ci??ka niewydolno?? serca,
skaza krwotoczna.
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 - w trakcie leczenia innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym lekami z grupy zwanej
inhibitorami COX-2.
 - w III trymestrze ci??y.
 - przez dzieci poni?ej 12. roku ?ycia.

 Ibuprom Max Sprint 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.
Nale?y skonsultowa? si? z lekarzem podczas stosowania ibuprofenu podczas pierwszych 6 miesi?cy ci??y. 
IBUPROM Max Sprint jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w III trymestrze ci??y, poniewa?
zwi?ksza to ryzyko powik?a? u matki i dziecka w okresie oko?oporodowym.

Sk?ad
 1 kapsu?ka leku IBUPROM Max Sprint zawiera: Substancja czynna- ibuprofen (400 mg) Sk?adniki
pomocnicze: makrogol 600, wodorotlenek potasu, ?elatyna, sorbitol ciek?y, cz??ciowo odwodniony, woda
oczyszczona.

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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