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Inovox Ultra 8,75mg, 24 pastylki
 

cena: 22,07 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 24 szt.

Postać pastylki do ssania

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Inovox Ultra o smaku mi?towym ma silne w?a?ciwo?ci przeciwbólowe i przeciwzapalne, ?agodzi obrz?k
gard?a oraz zmniejsza trudno?ci w prze?ykaniu. Zawiera substancj? czynn? flurbiprofen. Flurbiprofen nale?y
do grupy leków zwanych niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Leki te dzia?aj? poprzez zmian?
sposobu odpowiedzi organizmu na ból, obrz?k i wysok? temperatur?.

Wskazanie
 Stosuj? si? w celu krótkotrwa?ego objawowego ?agodzenia stanu zapalnego gard?a u doros?ych i dzieci w
wieku powy?ej 12lat.

Dawkowanie
Doro?li i dzieci w wieku powy?ej 12 lat: w razie potrzeby 1 pastylka co 3-6 godzin.
Nie nale?y przyjmowa? wi?cej ni? 5 pastylek na dob?.
Powoli ssa? 1 pastylk? do jej rozpuszczenia w jamie ustnej. Zawsze nale?y przemieszcza? pastylk? w jamie
ustnej, a? do jej rozpuszczenia.
Nie nale?y przyjmowa? leku Inovox Ultra smak mi?towy d?u?ej ni? 3 dni.

Sk?ad
 Substancja czynna leku: flurbiprofen. Jedna pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu.
Pozosta?e sk?adniki: sacharoza, glukoza ciek?a, makrogol 300 (E-1521), olejek eteryczny mi?towy i
lewomentol.

Inovox Ultra 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.
Flurbiprofen nale?y do grupy leków, które mog? wp?ywa? na p?odno?? u kobiet. Efekt ten ulega odwróceniu
po odstawieniu leku. Jest ma?o prawdopodobne, aby pastylki te wp?ywa?y na mo?liwo?? zaj?cia w ci???, gdy
s? przyjmowane okazjonalnie, jednak?e nale?y skonsultowa? si? z lekarzem przed przyj?ciem tego leku, je?li u
pacjentki wyst?powa?y problemy z zaj?ciem w ci???.
Nie nale?y przyjmowa? tego leku, je?li pacjentka jest w ostatnim trymestrze ci??y. Je?li pacjentka jest w
pierwszych 6 miesi?cach ci??y lub je?li karmi piersi?, przed przyj?ciem tego leku powinna skonsultowa? si? z
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lekarzem.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Inovox Ultra:
- je?li pacjent ma uczulenie na flurbiprofen lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
- je?li pacjent choruje na astm?, mia? ?wiszcz?cy oddech lub duszno??, obrz?k twarzy lub wysypk? skórn? ze
?wi?dem (pokrzywk?) po przyj?ciu kwasu acetylosalicylowego lub jakiegokolwiek leku z grupy tzw.
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
- je?li obecnie lub w przesz?o?ci stwierdzono u pacjenta owrzodzenie w ?o??dku lub jelitach (dwa lub wi?cej
epizodów owrzodzenia ?o??dka lub dwunastnicy);
 - je?li u pacjenta wyst?pi?o krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, ci??kie zapalenie jelita
grubego lub zaburzenia dotycz?ce krwi po stosowaniu innego leku z grupy NLPZ;
- je?li pacjentka jest w ostatnim trymestrze ci??y;
 - je?li u pacjenta stwierdzono ci??k? niewydolno?? serca, w?troby lub nerek.

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.

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