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Nurofen dla dzieci 125mg 10 czop
 

Cena: 20,78 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,125 g

Opakowanie 10 czop.

Postać czop.doodbyt.

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:  10 czopków

 

Nurofen dla Dzieci czopki to dobre rozwiązanie, gdy dziecko nie może przyjąć leku drogą doustną, np. podczas wymiotów. Czopki te
należy podawać dzieciom powyżej 2. roku życia oraz o wadze powyżej 12,5 kg.

 

 

DZIAŁANIE:

Przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
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WSKAZANIA:

Wskazania do stosowania to: objawowe leczenie bólu o nasileniu słabym do umiarkowanego oraz objawowe leczenie gorączki. Produkt
leczniczy Nurofen dla dzieci w czopkach stosuje się, gdy podanie produktu w formie doustnej jest niemożliwe lub gdy występują
wymioty.

 

DAWKOWANIE:

Doodbytniczo. Preparat jest przeznaczony dla dzieci do 2 do 6 lat. Dla dzieci o wadze od 12,5 kg do 17 kg (od 2 do 4 lat) dawka
początkowa to jeden czopek. W razie potrzeby, można podać kolejny czopek po 6-8 godzinach. Nie należy stosować więcej niż 4 czopki
w ciągu doby. Dla dzieci o wadze do 17 kg do 20,5 kg (od 4 do 6 lat) dawka początkowa to jeden czopek.  Stosowanie preparatu Nurofen
dla dzieci nie powinno trwać dłużej niż 3 dni. Jeśli objawy utrzymują się przez kilka dni, nasilają się lub jeśli występują nowe objawy,
należy skontaktować się z lekarzem. Preparatu nie należy stosować u dzieci o wadze mniejszej niż 12,5 kg, gdyż dla tych dzieci zalecane
są produkty zawierające mniejszą zawartość ibuprofenu.

 

SKŁAD:

 1 czopek zawiera 125 mg ibuprofenu oraz substancję pomocniczą: tłuszcz stały.

 

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.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

