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MIG 0,4g 20 tabl
 

Cena: 9,12 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: BERLIN CHEMIE

ILOŚĆ:  20 tabletek

 

OPIS:

MIG to niesteroidowy lek przeciwzapalny wykazujący działanie przeciwgorączkowe, zmniejszający ból oraz obrzęki związane ze stanem
zapalnym, a także hamujący agregację płytek wywołaną przez ADP i kolagen.

 

DZIAŁANIE:

Lek hamuje syntezę prostaglandyn, wykazuje działanie przeciwgorączkowe, zmniejsza ból oraz obrzęki związane ze stanem zapalnym, a
także hamuje agregację płytek wywołaną przez ADP i kolagen.

 

WSKAZANIA:

Ból o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, gorączka.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (mc. ≥40 kg): 200-400 mg jednorazowo, dawka dobowa 1200 mg; dzieci 10-12 lat (30-39 kg): 200 mg
jednorazowo, dawka dobowa 800 mg; dzieci 6-9 lat (mc. 20-29 kg): 200 mg, dawka dobowa 600 mg. Przerwa między dawkami powinna
wynosić nie mniej niż 6 h. Tabletki należy połykać w całości popijając dużą ilością płynu, w trakcie lub po posiłku. Pacjentom z
wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się przyjmowanie tabletek podczas posiłków.

 

SKŁAD:

Ibuprofen 400 mg

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w przypadku alergii na którąkolwiek z substancji preparatu, jeśli u pacjenta w przeszłości występowały reakcje alergiczne
po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takie jak: napad astmy, obrzęk błony
śluzowej nosa, reakcje skórne, w niespecyficznych zaburzeniach krwiotworzenia, w czynnej lub nawracającej w wywiadzie chorobie
wrzodowej żołądka, dwunastnicy lub krwawieniach z przewodu pokarmowego, w przypadku perforacji lub krwawień z przewodu
pokarmowego, w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, u kobiet w trzech ostatnich
miesiącach 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.
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