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Nurofen dla dzieci Forte trusk.50ml
 

Cena: 17,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g/ml

Opakowanie 50 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:  50 ml

 

Nurofen dla dzieci Forte Zawiesina doustna od 3 miesiąca życia.

Smak truskawkowy.

 

DZIAŁANIE:

Lek łagodzi takie dolegliwości jak gorączka, ból i obrzęk.
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WSKAZANIA:

Wskazania do stosowania: gorączka, także w przebiegu zakażeń wirusowych, odczynu poszczepiennego. Bóle różnego pochodzenia o
nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła, mięśni, stawów i kości, bóle na skutek urazów narządu ruchu (nadwerężenia,
skręcenia) lub urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bolesne ząbkowanie, bóle
uszu w stanach zapalnych ucha środkowego.

 

DAWKOWANIE:

Nie należy stosować większej dawki niż zalecana.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Wiek dziecka (masa ciała) / Dawka jednorazowa / Częstotliwość podawania w ciągu doby

3-6 miesięcy (5-7,6 kg) / 1,25 ml / 3 razy

6-12 miesięcy (7,7-9 kg) / 1,25 ml / 3 do 4 razy

1-3 lata (10-15 kg) / 2,5 ml / 3 razy

4-6 lat (16-20 kg) / 3,75 ml / 3 razy

7-9 lat (21-29 kg) / 5 ml / 3 razy

10-12 lat (30-40 kg) / 7,5 ml / 3 razy

Powyżej 12 lat / 10 ml / 3 razy

U osób z wrażliwym żołądkiem zaleca s

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest: ibuprofen

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.

Inne składniki leku to: sodu benzoesan, glicerol, maltitol ciekły, sacharyna sodowa, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian,
hypromeloza, guma ksantan, sodu chlorek, taumatyna (E957), aromat truskawkowy, azorubina (E122), woda oczyszczona

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

 

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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