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Ibum Forte zawiesina 0,2 g/5 ml 100 g
 

Cena: 24,03 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g/5ml

Opakowanie 100 g

Postać zaw.doust.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: HASCO-LEK

ILOŚĆ: 100 g

 

OPIS:

Ibum Forte to lek w postaci syropu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Smak malinowy lub
bananowy.

 

DZIAŁANIE:

Preparat w postaci zawiesiny przeznaczonej do stosowania u dzieci zawiera ibuprofen, który zaliczany jest do grupy NLPZ. Odpowiada
za łagodzenie dolegliwości bólowych (np. zębów, gardła, mięśni, bólów urazowych, pooperacyjnych itp.) oraz stanów zapalnych.
Preparat działa również przeciwgorączkowo. Sprawdza się w czasie przeziębienia lub grypy.

 

WSKAZANIA:
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Stany gorączkowe różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych, a także w
przebiegu odczynu poszczepiennego; bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak: bóle głowy, gardła i
mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych), bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania, bóle
stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle uszu
występujące w stanach zapalnych ucha środkowego; dla dzieci od 3. miesiąca życia.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dawka dobowa produktu jest ściśle uzależniona od masy ciała i wynosi dla:

- dzieci w wieku 3-6 miesięcy (5-7,6 kg): 1,25 ml (50 mg) maksymalnie 3 razy na dobę;

- dzieci w wieku 6-12 miesięcy (7,7-9 kg): 1,25 ml maksymalnie 3-4 razy na dobę;

- dzieci w wieku 1-3 lat (10-15 kg): 2,5 ml maksymalnie 3 razy na dobę;

- dzieci w wieku 4-6 lat (16-20 kg): 3,75 ml maksymalnie 3 razy na dobę;

- dzieci w wieku 7-9 lat (21-29 kg): 5 ml maksymalnie 3 razy na dobę;

- dzieci w wieku 10-12 lat (30-40 kg): 7,5 ml maksymalnie 3 razy na dobę;

- dzieci powyżej 40 kg: 15-20 ml maksymalnie 3-4 razy po 7,5ml na dobę.

Lek należy podawać w odstępach co najmniej 6 godzinnych. U niemowląt poniżej 6. miesiąca życia lek można podawać tylko po
konsultacji z lekarzem. Nie można stosować większej dawki niż zalecana. 

 

SKŁAD:

5 ml zawiesiny zawiera: substancje czynne: 100 mg ibuprofenum oraz substancje pomocnicze:maltitol ciekły, glicerol, guma, ksantan,
sacharyna sodowa, sodu benzoesan, kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat malinowy,  woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Ibum forte, jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku, u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, perforacją lub
krwawieniem, również występującymi po zastosowaniu NLPZ, u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub
innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w przeszłości jakiekolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki,
duszności lub astmy oskrzelowej, jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca, jeśli występuje krwawienie w mózgu lub
inne krwawienie, jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym
pochodzeniu, jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Ibum Forte i innych NLPZ.

Podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne
kortykosteroidy, leki rozrzedzające krew, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe.

Termin ważności po pierwszym użyciu: 6 miesięcy.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni C.

Lek nalezy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

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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