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Ibuprom 200 mg Tabletki powlekane 10 tabletek
 

Cena: 8,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl. (blist.)

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Produkt leczniczy Ibuprom stosuje się w bólach głowy, zębów, mięśni, okolicy lędźwiowo-krzyżowej, kości i stawów, w bolesnym
miesiączkowaniu oraz w gorączce.

Wskazania
Lek Ibuprom jest wskazany do krótkotrwałego stosowania

przy dolegliwościach bólowych różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle
mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe, bóle miesiączkowe.

przy gorączce (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Działanie
Lek Ibuprom działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

Dawkowanie
Ten lek 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.

Dzieci od 6 do 9 lat (masa ciała 20 - 29 kg): doustnie 1 tabletka co 6 - 8 godzin po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej
niż 3 tabletki na dobę.
Dzieci od 10 do 12 lat (masa ciała 30 - 39 kg): doustnie 1 tabletka co 6 godzin po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej
niż 4 tabletki na dobę.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: doustnie 1 do 2 tabletek co 4 godziny po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej niż 6
tabletek na dobę.
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U osób w podeszłym wieku nie jest wymagana modyfikacja dawkowania.

Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia
objawów.

Jeżeli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego dłużej niż 3 dni lub pogarsza się stan pacjenta, należy zalecić pacjentowi
zasięgnięcie porady lekarza.

Skład
Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum)

1 tabletka powlekana zawiera: 200 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, guma Guar, talk, krospowidon (typ A),
krzemionka koloidalna uwodniona, olej roślinny utwardzony; Skład otoczki: hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, talk, żelatyna,
sacharoza, kaolin, cukier konfekcjonowany (mieszanina sacharozy i skrobi kukurydzianej), węglan wapnia, guma akacjowa, tytanu
dwutlenek (E 171), barwnik biały - Opalux White AS 7000, wosk Carnauba, tusz czarny - Opacode Black S-1-17823.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.
Jeśli u pacjenta stwierdzono toczeń rumieniowaty oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej, objawy reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu
acetylosalicylowego, choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
chorobę Leśniowskiego i Crohna), nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca, zaburzenia czynności nerek, zaburzenia
czynności wątroby, zaburzenia krzepnięcia krwi, czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości;
po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli.

Dodatkowe informacje
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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