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Nurofen 200mg 12 tabl
 

Cena: 8,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 12 tabl. (blister)

Postać tabl.powl.

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: RB (Poland) S.A.

Mokotów Nova

Ul. Wołoska 22

02-675 Warszawa

ILOŚĆ:  12 tabletek

 

Ibuprofen , który jest substancją czynną leku Nurofen 200mg , należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych  (NLPZ), które
wykazują zdolność łagodzenia takich dolegliwości jak ból, obrzęk, gorączka.

 

DZIAŁANIE:

Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe
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WSKAZANIA:

Lek Nurofen jest przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:

bóle różnego pochodzenia  o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, m.in. ból napięciowy u migrena, bóle zębów, np, po
ekstrakcji,nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie),

gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych),

bolesne miesiączkowanie.

 

DAWKOWANIE:

Dzieci od 6 do 9 lat (20 do 30 kg): 1 tabletka 200 mg. W razie potrzeby, 1 tabletka co 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 3
tabletki/dobę (600 mg).

Dzieci od 9 do 12 lat (30 do 40 kg): 1 tabletka 200 mg. W razie potrzeby, 1 tabletka co 4 do 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 4
tabletki/dobę (800 mg).

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: dawka początkowa - 2 tabletki, potem w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Tabletki należy
popić wodą. Nie przekraczać dawki 6 tabletek na dobę.

Należy zachować czterogodzinną przerwę pomiędzy dawkami. Leku nie należy stosować u pacjentów o masie ciała poniżej 20 kg. U
osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku.

 

SKŁAD:

1 tabletka powlekana zawiera :

substancję czynną - ibuprofen 200 mg.

substancje pomocnicze:

rdzeń tabletki - kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, sodu cytrynian, kwas stearynowy, krzemionka koliodalna bezwodna,

otoczka cukrowa - karmeloza sodowa, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, sacharoza, tytanu dwutlenek (E 171), Macrogol 6000,

tusz - Opacode S-1-8152 HV Black ( czarny tlenek żelaza (E 172), szelak, lecytyna sojowa, środek przeciwpienny DC 1510) lub czarny
tusz (szelak czarny tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy)

 

OSTRZEŻENIA: 

Stosując lek Nurofen należy skonsultowac się z lekarzem, jeśłi u pacjenta stwierdzono wcześniej:

- toczeń rumieniowaty oraz mieszaną chorobę tkanki,

- objawy reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego,

- choroby układu pokarmowego oraz  przewlekłe zapalne choroby jelit,

- nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca,

- zaburzenia czynności nerek, wątroby,
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- zaburzenia krzepnięcia krwi,

- czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości, po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli,

- przyjmowanie innych leków ( szczególnie przecizakrzepowych, moczopędnych, nasercowych, kortykosteroidów).

 

Przyjmowanie leków takich jak ibuprofen może zyć związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Lek ten należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po
zakończeniu terapii.

Ciąża: W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowanie leku. Stosowanie podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży jest
przeciwwskazane, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.

Karmienie piersią: Nie są znane przypadki wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, tak więc w zasadzie nie
ma konieczności odstawiania niemowląt od piersi w przypadku krótkotrwałego  przyjmowania leku w zaleconych dawkach

 

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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