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Ibuprom MAX Sprint 400mg *20 kaps.
 

Cena: 19,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Nazwa: Ibuprom Max Sprint kapsułki
Dawka: 400mg
Opakowanie:  20 kaps.
Skład:  1 kapsułka zawiera: 400mg ibuprofenu
Działanie:  Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe
Wskazania:  bóle głowy, bóle zębów, nerwobóle bóle kostne i stawowe, bóle mięśniowe, bolesne miesiączkowanie, gorączka
Opis produktu: Ibuprom Max Sprint

Żelowa kapsułka Ibuprom Max Sprint (400 mg ibuprofenu) zawiera aktywny składnik w płynnej formie, dzięki czemu szybko się
wchłania, likwidując najbardziej uciążliwe bóle w krótkim czasie.

Maksymalne stężenie substancji czynnej w organizmie osiągane jest już po około 30 min. od momentu podania kapsułki.

Ibuprom Max Sprint to:

- silny lek w szybko działającej formie,

- szybko rozpuszczająca się kapsułka,

- szybkie wchłanianie substancji czynnej,

- nowoczesna i wygodna postać przyjmowania leku.
Przeciwwskazania:  uczulenie na którykolwiek składnik preparatu.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją (2 lub więcej potwierdzonych
epizodów krwawienia lub owrzodzenia), w tym po zastosowaniu NLPZ
stosujących równolegle inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory COX-2)
z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca
ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna)
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oraz
u kobiet w III trymestrze ciąży.
Preparatu nie należy stosować u dzieci do 12. roku życia.
Sposób użycia:  Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: W doraźnym leczeniu: 1 kapsułka doustnie co 4 godziny (nie należy stosować więcej niż 3
kapsułki w ciągu doby). Kapsułek nie należy rozgryzać.
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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