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Ibuprom 200mg * 96 tabl.
 

Cena: 40,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 96 tabl. (butel.)

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Nazwa: Ibuprom tabletki powlekane
Dawka: 200mg
Opakowanie:  96 tabl.
Skład:  (1 tabletka): ibuprofen 200 mg oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana,
guma Guar, talk, krospowidon, krzemionka koloidalna, olej roślinny utwardzony.
Składniki otoczki: hydroksypropyloceluloza, glikol polietylenowy, talk, żelatyna, sacharoza, kaolin, cukier konfekcjonowany, węglan
wapnia,, guma akacjowa, tytanu dwutlenek, barwnik biały - opalux white AS 7000, wosk Carnauba, tusz czarny Opacode Black S-1-17823.
Działanie:  Jest silnym lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym, który precyzyjnie lokalizuje źródło bólu (jakim często jest stan
zapalny) i na nim koncentruje swoją siłę działania. Dzięki temu szybko zwalcza różnego rodzaju bóle. 
Wskazania:  Bóle różnego pochodzenia: bóle miesiączkowe, mięśniowe, pourazowe, bóle głowy, zębów, gardła, bóle krzyża, rwa
kulszowa, bóle reumatyczne oraz gorączka.
Przeciwwskazania:  nadwrażliwość na ibuprofen, lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku, na kwas acetylosalicylowy lub inny lek z
grupy NLPZ,
czynna lub przebyta chorowa wrzodowa,
skaza krwotoczna,
ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
ciężka niewydolność serca,
wiek do 12 lat,
III trymestr ciąży,
jednoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2.
Działania niepożądane:  Często:

ból głowy, niestrawność, ból brzucha, nudności, pokrzywka, świąd.
Rzadko:

biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie
zmęczenia.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.galenlodz.pl


 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

obrzęki wynikające z zaburzeń nerek i dróg moczowych
Bardzo rzadko:

smoliste stolce, krwiste wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna
choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja, czasem ze skutkiem śmiertelnym,
szczególnie u osób w podeszłym wieku
w pojedynczych przypadkach opisywano: depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęk, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w
surowicy
zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania
nieprawidłowości morfologii krwi
rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka
ciężkie reakcje nadwrażliwości takie jak: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszności, tachykardia, hipotensja
Dawkowanie:  Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: w doraźnym leczeniu: 1 do 2 tabletek doustnie co 4 do 6 godzin (nie należy stosować ilości
większej niż 6 tabletek na dobę). Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagana modyfikacja dawkowania. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za
słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Status:  Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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