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Ibuprom MAX Sprint 400mg *40kaps.
 

Cena: 31,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 40 kaps. (blist.)

Postać kaps.miękkie

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Skład:  1 kaps. zawiera 400mg ibuprofenu
Wskazania:  Łagodzenie i leczenie dolegliwości bólowych o umiarkowanym stopniu nasilenia (bóle głowy, bóle zębów, nerwobóle, bóle
okolicy krzyżowej, bóle kostno-stawowe, bóle menstruacyjne) oraz zwalczanie gorączki towarzyszącej grypie i przeziębieniu.
Sposób użycia:  Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka doustnie co 4 godziny, najlepiej po posiłku, w razie konieczności
popić wodą.
Osoby w podeszłym wieku: nie stwierdzono konieczności modyfikacji dawkowania.
Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki na dobę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.
Kapsułek nie należy rozgryzać. Wskazane jest stosowanie jak najmniejszej dawki, przez możliwie najkrótszy czas, do złagodzenia
objawów. W przypadku gdy po 3 dniach stosowania nie zaobserwowano ustąpienia objawów lub stan pacjenta pogorszył się, należy
skonsultować się z lekarzem. W przypadku zastosowania dawki powyżej zalecanej lub przyjęcia leku przez dziecko poniżej 12 lat należy
niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia możliwego zagrożenia oraz określenia sposobu postępowania.
Przeciwwskazania:  Uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej w przeszłości po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, krwawienie lub perforacja.
Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca.
Skaza krwotoczna.
Stosowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym inhibitorów COX-2.
Trzeci trymestr ciąży.
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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