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Iburapid 400mg 50 tabl.powlekanych
 

Cena: 14,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent NORD FARM SP.Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: NordPharm

ILOŚĆ: 50 tabletek powlekanych

Lek przeciwbólowy w postaci tabletek powlekanych

 

DZIAŁANIE: 

Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest pochodną kwasu propionowego o działaniu leczniczym:
przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym

 

WSKAZANIA:
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Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, m.in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle,
bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu). Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy,
przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Bolesne miesiączkowanie.

 

DAWKOWANIE:

Tabletki powlekane Iburapid 400 mg przeznaczone są dla dorosłych i młodzieży o masie ciała od 40 kg (w wieku od 12 lat).
Dorośli i młodzież (w wieku od około 12 lat) o masie ciała 40 kg i większej:
Dawka początkowa ibuprofenu to 200 mg lub 400 mg. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien być ustalany odpowiednio do
występujących objawów i przy uwzględnieniu maksymalnej zalecanej dawki dobowej. Nie powinien być on krótszy niż 6 godzin w
przypadku dawki 400 mg. W ciągu 24 godzin nie należy przekraczać całkowitej dawki 1200 mg ibuprofenu.
Dawkowanie w przypadku migrenowego bólu głowy to 400 mg w dawce pojedynczej, a w razie konieczności 400 mg co 4 - 6 godzin.
Maksymalna dawka dobowa ibuprofenu nie powinna
przekraczać 1200 mg. Przyjmowanie produktu leczniczego należy ograniczyć do maksymalnie dwóch lub trzech dni w tygodniu.

SKŁAD:

1 tabletka zawiera: substancja czynna ibuprofen (Ibuprofenum) 400mg. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze): rdzeń tabletki:
celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, talk, dimetykon,
krzemionka koloidalna bezwodna. Otoczka tabletki: talk, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, czerwień koszenilowa
(E 124), azorubina (E 122), dimetykon.

 

OSTRZEŻENIA:

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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