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Ibuprom MAX Sprint 400mg 20 kaps
 

Cena: 21,19 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: USP ZDROWIE

ILOŚĆ: 20 kapsułek

 

OPIS:

Ibuprom Max Sprint (400 mg ibuprofenu) to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

 

DZIAŁANIE:

Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

 

WSKAZANIA:

Wskazaniem do stosowania leku są bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (m.in. ból napięciowy),
migrena z aurą lub bez aury (objawy takie jak: ból głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk), bóle zębów, nerwobóle, bóle
mięśniowe, bóle kostne i stawowe. Bolesne miesiączkowanie. Gorączka (m. in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób
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zakaźnych).

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 kapsułka doustnie średnio co 4 godziny. Nie należy przyjmować większej porcji niż 3 kapsułki na
dobę.

 

SKŁAD:

1 kapsułka zawiera: substancję czynną: ibuprofen 400mg oraz substancje pomocnicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, żelatyna,
sorbitol ciekły częściowo uwodniony, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; u osób, u
których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w
przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; jeśli u pacjenta występują następujące schorzenia:
choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub przebyta, krwawienie lub perforacja (w tym występujące po zastosowaniu
niesteroidowych leków przeciwzapalnych), ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca,
skaza krwotoczna.

W trakcie leczenia innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym lekami z grupy zwanej inhibitorami COX-2.

W III trymestrze ciąży.

 

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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

