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Ibufen dla dzieci Forte o sm.malin. 100ml
 

Cena: 26,17 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g/5ml

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać zaw.doust.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: POLPHARMA

ILOŚĆ: 100 ml

 

OPIS:

Ibufen dla dzieci forte to lek należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) stosowany w przypadku gorączki oraz
bólu różnego pochodzenia. Lek jest w postaci zawiesiny o smaku malinowym.

 

DZIAŁANIE:

Przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

 

WSKAZANIA:

Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych; bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do
umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego); dla dzieci od 3. miesiąca życia.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Doustnie:

- niemowlęta od 3 do 6 miesiąca życia (5-7,6 kg): dawka początkowa 1,25 ml, potem w razie potrzeby 1,25 ml co 8 godzin; maksymalna
dobowa dawka wynosi 4,75 ml;

- niemowlęta od 6 do 12 miesiąca życia (7,7-9 kg): dawka początkowa 1,25 ml, potem w razie potrzeby 1,25 ml co 6-8 godzin;
maksymalna dobowa dawka wynosi 4,75-6 ml;

- dzieci od 1 do 2 lat (10-12 kg): dawka początkowa 2,5 ml, potem, w razie potrzeby 2,5 ml co 8 godzin; maksymalna dawka dobowa
wynosi 7,5 ml;

- dzieci od 3 do 5 lat (13-19 kg): dawka początkowa 2,5 ml, potem, w razie potrzeby 2,5 ml co 6 godzin; maksymalna dawka dobowa
wynosi 10 ml;

- dzieci od 6 do 9 lat (20-29 kg): dawka początkowa 5 ml, potem, w razie potrzeby 5 ml co 8 godzin; maksymalna dawka dobowa wynosi
15 ml;

- dzieci od 10 do 12 lat (30-39 kg): dawka początkowa 5 ml, potem, w razie potrzeby 5 ml co 6 godzin; maksymalna dawka dobowa
wynosi 20 ml;

- dzieci i młodzież od 12 lat oraz dorośli: dawka początkowa 5 ml do 10 ml, potem, w razie potrzeby 5-10 ml co 6 do 8 godzin;
maksymalna dawka dobowa wynosi 30 ml.

Minimalna przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami wynosi 6 godzin. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej. W celu
dokładnego dawkowania do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki.

 

SKŁAD:

5 ml zawiesiny zawiera: substancję czynną: 200 mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze: hypromeloza, guma ksantan, glicerol
(E422), sodu benzoesan (E211), maltitol ciekły (E965), sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa (E954), sodu
chlorek, aromat malinowy, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu oraz na inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne; u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; choroba wrzodowa,
krwawienie z żołądka i/lub dwunastnicy; ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek; ciężka niewydolność serca; osoby
przyjmujące jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; u pacjentów, z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym
czynnym krwawieniem; u pacjentów ze skazą krwotoczną lub z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego; ciężkie
odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów); III trymestr ciąży; niemowlęta o wadze poniżej
5 kg.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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