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Ibum Supermax 600 mg 10 kapsułek
 

Cena: 15,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,6 g

Opakowanie 10 kaps. (blister)

Postać kaps.miękkie

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: HASCO-LEK

ILOŚĆ: 10 kapsułek 

 

OPIS:

Ibum Supermax to lek o bardzo wysokiej dawce ibuprofenu. Zaleca się go przyjmować przy umiarkowanych i ostrych bólach. Lek do
krótkotrwałego stosowania.

 

DZIAŁANIE:

Produkt charakteryzuje się wyjątkowo wysoką dawką substancji czynnej – wynoszącą 600 mg ibuprofenu w każdej kapsułce. Lek działa
przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz przeciwzapalnie. Lek dla osób dorosłych.

 

WSKAZANIA:

Wskazany do stosowania w krótkotrwałym leczeniu w przypadku ostrego lub umiarkowanego bólu różnego pochodzenia – bóle głowy,
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migrena, bóle zębów, bóle kostne i mięśniowe (także bóle pleców), bóle pooperacyjne, bóle pourazowe (także bóle związane z zabiegami
stomatologicznymi), bóle menstruacyjne, nerwobóle.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować zgodnie z zaleceniami na ulotce lub wskazaniami lekarza. Stosować doustnie. Połykać w całości, popijać szklanką wody.
Stosowanie w trakcie jedzenia może spowodować zmniejszenie wchłaniania ibuprofenu. Dorośli: zalecana dawka jednorazowa to jedna
kapsułka (600 mg), w razie konieczności dawkę można powtórzyć po upływie 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobowa (bez konsultacji z
lekarzem) – 2 kapsułki (1200 mg). Lek zaleca się stosować w sytuacji, gdy lek o dawce 400 mg nie jest wystarczający. Bez konsultacji z
lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni. Osoby w podeszłym wieku, osoby z niewydolnością nerek lub wątroby – stosować wyłącznie po
konsultacji z lekarzem.

 

SKŁAD:

Substancja czynna: ibuprofen. Jedna kapsułka zawiera 600 mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze: makrogol 400, potasu
wodorotlenek 50%, otoczka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, żółcień chinolinowa (E 104), błękit patentowy (E
131).

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Nie
stosować w przypadku choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy (czynnej lub nawracającej w wywiadzie), perforacji lub krwawienia
(także występujących po zastosowaniu NLPZ), ciężkiej niewydolności wątroby, ciężkiej niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności
serca, choroby naczyń wieńcowych. Nie stosować w przypadku, gdy w przeszłości podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym lub
innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały jakiekolwiek objawy alergii (np. zapalenie błony śluzowej nosa,
pokrzywka, skurcz oskrzeli lub astma). Nie stosować w III trymestrze ciąży (stosowanie w I i II trymestrze oraz w okresie laktacji
wyłącznie ze wskazania lekarza). Nie stosować w przypadku skazy krwotocznej. Nie stosować w przypadku krwawienia mózgowo-
naczyniowego lub innego czynnego krwawienia. Nie stosować w stanach znacznego odwodnienia. Nie stosować poniżej 18. roku życia.
Nie zaleca się stosować równocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

 

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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