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Nurofen Express Forte (Nurofen Caps) 10 kapsułek
 

Cena: 14,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: RECKITT BECKINSER POLAND

ILOŚĆ: 10 kapsułek 

 

OPIS:

Nurofen Express Forte to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym.

 

DZIAŁANIE:

Len Nurofen Express Forte ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

 

WSKAZANIA:

Leczenie bólu i gorączki u dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Stosować doustnie. Nie należy żuć kapsułek. 

Dorośli oraz dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej): dawka początkowa 1 kapsułka, popijając wodą, w
razie potrzeby przyjmować 1 kapsułkę co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki w ciągu 24 godzin.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum). 1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu. Substancje pomocznicze: makrogol 600,
potasu wodorotlenek, woda oczyszczona, Skład kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona, czerwień
koszenilowa (E 124), Tusz: Opacode WB White NS-78-18011 o składzie: Tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy, hypromeloza 3 cP,
Substancje pomocnicze w przetwarzaniu: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, lecytyna.

 

OSTRZEŻENIA: 

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na ibuprofen, czerwień koszenilową (E 124) lub na którykolwiek z
pozostałych składników tego leku. jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk twarzy i (lub) rąk lub
pokrzywka po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ), krwawienie lub
perforacja przewodu pokarmowego, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ, stwierdzono ciężką chorobę wątroby, nerek, chorobę
wieńcową lub niewydolność serca, krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie, jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie
żołądka lub krwawienie z żołądka (lub występowały dwa lub więcej epizodów), zaburzenia krzepnięcia krwi, ciężkie odwodnienie
(spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Nie podawać dzieciom i młodzieży o masie ciała
poniżej 40 kg oraz kobietom w ostatnim trymestrze ciąży.

 

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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