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Ibuprom Max Sprint Kapsułki miękkie 20 kapsułek
 

Cena: 18,05 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Ibuprom Max Sprint to szybko działający produkt leczniczy o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowych i
przeciwgorączkowych.

Wskazania
Lek Ibuprom Max Sprint stosuje się w bólach różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego oraz w gorączce:

bóle głowy (m.in. ból napięciowy), migrena z aurą lub bez aury (objawy takie jak: ból głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk),
bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, bóle kostne i stawowe, bolesne miesiączkowanie.

Działanie
Lek Ibuprom Max Sprint działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, 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.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

doustnie 1 kapsułka co 4 godziny po posiłkach.
Kapsułkę należy popić płynem.
Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki na dobę.
Nie należy rozgryzać kapsułek.
Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagana modyfikacja dawkowania.

Skład
Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum)
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1 tabletka leku zawiera 400 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia
Lek zawiera sorbitol i potas.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.

Lek zawiera 1,14 mmol (44,82 mg) potasu na dawkę, co należy uwzględnić u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów
kontrolujących zawartość potasu w diecie.

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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