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Nurofen d/dzieci JUNIOR truskawkowy 100ml
 

Cena: 30,36 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g/ml

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać zaw.doust.

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:  100 ml

 

 

Nurofen dla dzieci Junior to zawiesina doustna, która zawiera wygodną łyżeczkę dozującą, przeznaczona dla dzieci od 6. roku życia do
12 lat. 

Smak truskawkowy

 

DZIAŁANIE:

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe

 

WSKAZANIA:

Do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego oraz gorączki.

Lek przeznaczony dla dzieci od 6 do 12 lat

 

DAWKOWANIE:

Wstrząsnąć mocno butelką przed użyciem.

Użyć końca łyżeczki odpowiedniego dla wymaganej dawki.

Wylać lek na łyżeczkę.

Po użyciu zakręcić butelkę. Umyć łyżeczkę w ciepłej wodzie i pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga: nie wolno przekraczać zalecanej dawki.

 

Zazwyczaj stosowana dawka w przypadku bólu lub gorączki, to

6 do 9 lat (20 do 30 kg) / 5 ml / 3 razy

9 do 12 lat (30 do 40 kg) / 7,5 ml (dwukrotne użycie łyżeczki: 5 ml + 2,5 ml) / 3 razy

Podanie doustne. Zawiera łyżkę miarową.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest: ibuprofen. Każdy 1 ml zawiesiny  zawiera 40 mg ibuprofenu.

Ponadto lek zawiera: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharynę sodową, polisorbat 80, bromek domifenu,
malitol ciekły (E965), glicerol, gumę ksantan, aromat truskawkowy 500244E (zawierający glikol propylenowy, kwas askorbowy E300 i
identyczne z naturalnymi substancje aromatyczne), wodę oczyszczoną.

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek zawiera w swoim składzie syrop maltitolowy  - jeśli stwierdzono uczulenie na niektóre cukry, należy o tym poinformować lekarza.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Po otwarciu zużyć w ciągu 6 miesięcy.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
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preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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