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Nurofen dla dzieci Forte truskawk.100ml
 

Cena: 35,73 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: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

Dansom Lane,

Hull, East Yorkshire.

HU8 7DS, Wielka Brytania

ILOŚĆ:  100 ml.

 

Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy, (Ibuprofen 40mg/ml) , zawiesina doustna, 100 ml.

 

 

DZIAŁANIE:

Iburprofen należy do grupy leków zwanych Niesteroidowymi Lekami Przeciwzapalnymi (NLPZ). Działanie tych leków polega na zmianie
odpowiedzi organizmu na ból, stan zapalny i podwyższoną temperaturę ciała. Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy jest przeznaczony
do krótkotrwałego, objawowego leczenia:

gorączki,
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bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.

 

WSKAZANIA:

Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy jest przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego leczenia:

gorączki,

bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.

 

DAWKOWANIE:

Lek Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Zalecana dawka w przypadku bólu i gorączki, to: 

Wiek dziecka (masa cia?a) Jaka ilo?? Jak cz?sto w ci?gu 24
godzin?*

3 do 6 miesi?cy (powy?ej 5 kg) 1,25 ml 3 razy
6 do 12 miesi?cy (8 do 10  kg) 1,25 ml 3 do 4 razy
1 do 3 lat (10 do 15 kg) 2,5 ml 3 razy
3 do 6 lat (15 do 20 kg) 3,75 ml 3 razy
6 do 9 lat (20 do 30 kg) 5 ml 3 razy
9 do 12 lat (30 do 40 kg) 7,5 ml (dwukrotne u?ycie

strzykawki: 5 ml + 2,5 ml)
3 razy

*Dawki nale?y podawa? co oko?o 6 do 8 godzin.

 

Nie zaleca si? stosowania u dzieci poni?ej 3 miesi?cy lub o masie cia?a poni?ej 5 kg.

U pacjentów z wra?liwym ?o??dkiem zaleca si?, aby lek Nurofen dla dzieci Forte
truskawkowy by? przyjmowany w trakcie posi?ku.

Lek ten jest przeznaczony tylko do krótkotrwa?ego stosowania. Je?li objawy u dziecka
utrzymuj? si? d?u?ej ni? 3 dni nale?y zasi?gn?? porady lekarza.
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SKŁAD:

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

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharynę sodową, polisorbat 80, bromek domifenu,
malitol ciekły, glicerol, gumę ksantan, aromat truskawkowy (zwierający glikol propylenowy, kwas askorbowy (E 300), naturalne i
identyczne z naturalnymi substancje aromatyczne) i wodę oczyszczoną.

 

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.
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