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Ibuprom 200mg x96 tabletek
 

Cena: 40,19 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

USP Zdrowie

Postać tabletki

Substancja
czynna

ibuprofen

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Skład

1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu.

Działanie:

Preparat o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Dobrze i szybko wchłania się z przewodu
pokarmowego. Początek działania w leczeniu doraźnym występuje 15-30 min. od podania.

Wskazania:

Bóle różnego pochodzenia o umiarkowanym i słabym nasileniu: ból głowy, migrena, ból zębów, bóle mięśniowe, kostne, stawowe, okolicy
lędźwiowo-krzyżowej, pourazowe, nerwobóle, rwa kulszowa, bolesne miesiączkowanie. Gorączka.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Wcześniej występująca nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ.
Czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy i izomaltazy.
III trymestr ciąży. Dzieci do ukończenia 12 lat.
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Środki ostrożności:

Ostrożnie stosować u chorych z astmą oskrzelową, ze względu na ryzyko skurczu oskrzeli. U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka
lub dwunastnicy w wywiadzie stosowanie leku zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego. W
przypadku zaburzeń krzepnięcia krwi preparat może wydłużać czas krwawienia. U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko powikłań, w
przypadku wystąpienia działań niepożądanych, jest zwiększone.

Ciąża i okres karmienia piersią:

W I i II trymestrze ciąży preparat może być stosowany jedynie w przypadku, gdy jest to bezwzględnie konieczne.
Preparat jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. W okresie karmienia piersią można stosować tylko doraźnie.

Dawkowanie:

Doustnie.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 200-400 mg co 4-6 h, stosować po posiłkach. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg.
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