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Nurofen Express Forte (Nurofen Caps) 20ka.
 

Cena: 22,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.miękkie

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:  20 kapsułek

 

Szybko wchłaniający się lek o ukierunkowanym działaniu przeciwbólowym.

 

 

DZIAŁANIE:

Lek o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym należący do grupy leków NLPZ.

Miękkie kapsułki żelowe zawierają tę samą substancję czynną (ibuprofen) co Nurofen Tabletki, ale w płynnej postaci - gotowej do
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wchłonięcia bezpośrednio do krwiobiegu.

 

WSKAZANIA:

Lek Nurofen Express Forte przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku
12 lat i powyżej), w objawowym leczeniu:

łagodnego i umiarkowanego bólu, np. bólu głowy, bólu miesiączkowego, bólu zęba gorączki i bólu związanego z przeziębieniem

 

DAWKOWANIE:

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli oraz dzieci i młodzież o masie dala powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej): Dawka początkowa: 1 kapsułka (400 mg
Ibuprofenu), popijając wodą; w razie potrzeby przyjmować 1 kapsułkę (400 mg ibuprofenu) co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej
niż 3 kapsułki (1200 mg Ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.

Należy połykać kapsułkę popijając wodą. Osoby o wrażliwym żołądku powinny przyjmować lek Nurofen Express Forte podczas posiłku.
Niektóre działania niepożądane, np. dotyczące przewodu pokarmowego, występują częściej podczas spożywania alkoholu w czasie
przyjmowania leku Nurofen Express Forte.

Po zażyciu leku tuż pojedzeniu, początek działania może ulec opóźnieniu. W takiej sytuacji nie należy zażywać większej dawki leku
Nurofen Express Forte oraz w krótszym odstępie czasu, niż zalecany.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Należy przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy
czas konieczny do zmniejszenia objawów.

W przypadku dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3
dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu. Dorośli: jeśli po upływie 3 dni w przypadku leczenia gorączki lub 4 dni w przypadku leczenia bólu nie
nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

SKŁAD:

Każda kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu.

Ponadto lek zawiera: Makrogol 600, Potasu wodorotlenek, Woda oczyszczona, Sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, Woda
oczyszczona, Czerwień koszenilowa (E124)

Tusz: Opacode WB White NS-78-18011 O składzie: Tytanu dwutlenek (E171), Glikol propylenowy Hypromeloza 3 cP

Substancje pomocnicze w przetwarzaniu: Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Lecytyna

Lek Nurofen Express Forte zawiera sorbitol.

 

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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