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Ibum Express Forte 400mg x24 kapsułki
 

Cena: 15,10 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Hasco-Lek

Postać kapsułki

Substancja
czynna

ibuprofen

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

IBUM EXPRESS FORTE silnie działa na ból dzięki podwójnej¹ dawce ibuprofenu. Jest to substancja o działaniu przeciwbólowym,
przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Forma miękkich kapsułek z płynną postacią ibuprofenu umożliwia szybkie wchłonięcie leku i
szybki początek działania. IBUM EXPRESS FORTE to najpopularniejsza² dawka IBUM w postaci miękkiej kapsułki na rynku leków bez
recepty na ból.

Ekspressowa kapsułka IBUM na ból zawiera podwójną¹ dawkę ibuprofenu – 400 mg.
Płynna postać ibuprofenu - kapsułka IBUM EXPRESS FORTE zawiera ibuprofen w płynnej, rozpuszczonej i gotowej do
wchłaniania formie.
Miękka kapsułka, łatwa do połknięcia.

IBUM EXPRESS FORTE to lek na bóle różnego rodzaju o nasileniu słabym do umiarkowanego. Zalecany jest do stosowania dla
dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat jako lek na:

bóle zębów,
bóle głowy (w tym także migreny),
bóle mięśniowe, stawowe i kostne,
bóle po urazach,
bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu
nerwobóle.

Kapsułki z ibuprofenem IBUM EXPRESS FORTE wskazane są do stosowania również w przypadku bolesnego miesiączkowania i stanów
gorączkowych różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

CO ZAWIERA LEK NA BÓL IBUM EXPRESS FORTE - SKŁAD:
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Substancją czynną leku IBUM EXPRESS FORTE jest ibuprofen. 1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu. Pozostałe składniki (substancje
pomocnicze) to: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, żółcień chinolinowa (E 104),
błękit patentowy (E 131).
Postać farmaceutyczna: przezroczyste, owalne kapsułki o barwie zielonej.

IBUM EXPRESS FORTE – DAWKOWANIE:

IBUM EXPRESS FORTE to lek przeznaczony do krótkotrwałego stosowania doustnego.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: dawka początkowa to 1 kapsułka (400 mg). W razie potrzeby 1 kapsułka co 4 do 6
godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg (3 kapsułki) na dobę w dawkach podzielonych.
Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagana modyfikacja dawkowania.
Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.
Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 3 dni lub ulegną nasileniu, zalecana jest konsultacja z lekarzem.

PRZECIWWSKAZANIA / KIEDY NIE STOSOWAĆ LEKU IBUM EXPRESS FORTE?

Lek IBUM EXPRESS FORTE jest przeciwwskazany:

jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku;
u pacjentów z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również
występującymi po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
u pacjentów, u których w trakcie terapii lekami z grupy NLPZ występowały jakiekolwiek objawy alergii w postaci kataru,
pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej;
w przypadku przyjmowania innych leków z grupy NLPZ;
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;
jeśli u pacjenta występuje krwawienie w mózgu lub inne krwawienie;
jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym
pochodzeniu;
u pacjentów odwodnionych;
w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed rozpoczęciem stosowania leku IBUM EXPRESS FORTE, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Długotrwałe
przyjmowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do utrzymujących się ciężkich chorób nerek.

¹ W porównaniu do IBUM 200 mg.
² Sprzedaż ilościowa spośród kapsułek IBUM (02A1 GENERAL PAIN, IQVIA POLAND NATIONAL SALES DATA 08/2020).
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