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Ibuprom Ultramax 600mg x10 tabletek
 

Cena: 13,43 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

USP Zdrowie

Postać tabletki powlekane

Substancja
czynna

ibuprofen

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Ibuprom® ULTRAMAX

IBUPROM® ULTRAMAX to jedyna najsilniejsza tabletka* na ostre bóle dostępna bez recepty
1 tabletka zawiera maksymalną, dostępną bez recepty dawkę leku (600 mg ibuprofenu), która usuwa ostry ból

* Zawiera najsilniejszą dawkę ibuprofenu (600 mg) wśród leków z ibuprofenem dostępnych bez recepty w postaci tabletki

UDERZENIOWA DAWKA SUBSTANCJI CZYNNEJ

Nie przekraczać 2 tabletek na dobę

KIEDY STOSOWAĆ IBUPROM® ULTRAMAX

Wskazaniem do stosowania leku są ostre, umiarkowane
bóle różnego pochodzenia, takie jak:

Bóle głowy
Migreny
Bóle zębów
Bóle pleców
Bolesne miesiączkowanie
Nerwobóle
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Bóle mięśniowe
Bóle kostne
Bóle stawowe
Bóle pourazowe
Bóle pooperacyjne

JAK STOSOWAĆ IBUPROM® ULTRAMAX ?

Dorośli:

Zalecana dawka to 600 mg ibuprofenu (1 tabletka) jednorazowo.
W razie potrzeby dawkę jednorazową 600 mg (1 tabletka) można powtórzyć, zachowując odstęp 6-8 godzin.
Maksymalna dawka dobowa, bez konsultacji z lekarzem nie powinna przekroczyć 1200 mg (2 tabletki)
Produkt leczniczy Ibuprom® ULTRAMAX należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent nie odczuje poprawy po zastosowaniu
ibuprofenu w dawce 400 mg (maksymalnie 1200 mg ibuprofenu/dobę)
Nie wolno przyjmować leku przez okres ponad 3 dni bez konsultacji z lekarzem
Stosowanie jest przeciwskazane u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat

PRZECIWWSKAZANIA:

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka)
związane z zastosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w wywiadzie, ciężka
niewydolność serca (klasa IV według NYHA), ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek, niewyjaśnione zaburzenia krwiotworzenia,
krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w następstwie
przyjmowania NLPZ w wywiadzie, czynna lub w wywiadzie nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub krwotoki z przewodu
pokarmowego (co najmniej dwa oddzielne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), ciężkie odwodnienie (wywołane przez
wymioty, biegunkę lub przyjmowanie niewystarczających ilości płynów), ostatni trymestr ciąży, dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.
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