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Nurofen dla dzieci Forte ibuprofen 200 mg/5 ml smak
pomarańczowy zawiesina 100 ml
 

Cena: 36,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Zawiesiny

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp

Dla dzieci od 3. miesiąca życia
Mniej płynu do połknięcia dzięki skoncentrowanej dawce
Bezpieczny dozownik ułatwiający dawkowanie - wygodna strzykawka
Zaczyna działać już po 15 minutach.
Działa przeciwgorączkowo do 8 godzin.

Skład
Substancja czynna: ibuprofen
5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.

Wskazania i działanie

Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego)
Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń
wirusowych; bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwerężenia, skręcenia); bóle na skutek urazów
tkanek miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania; bóle głowy;
bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.
Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo przez hamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej. Szybko
wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 1-2 h. W 90% wiąże się z białkami
osocza. Przenika do jam stawowych, gdzie stężenie leku utrzymuje się stosunkowo długo, nawet po zmniejszeniu stężenia we
krwi. Metabolizowany jest w wątrobie do pochodnych hydroksylowych i karboksylowych. T0,5 wynosi 2 h. Wydalany jest z
moczem w 60-90% w postaci metabolitów; nie wykazuje tendencji do kumulacji w organizmie.
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Dawkowanie
Zazwyczaj stosowana dawka leku to:
Wiek 3-6 miesięcy (masa ciała powyżej 5 kg): 1,25 ml 3 razy na dobę; 6-12 miesięcy (masa ciała 8-10 kg): 1,25 ml 3 do 4 razy na dobę;
1-3 lata (masa ciała 10-15 kg): 2,5 ml 3 razy na dobę; 3-6 lat (masa ciała 15-20 kg): 3,75 ml 3 razy na dobę; 6-9 lat (masa ciała 20-30 kg):
5 ml 3 razy na dobę; 9-12 lat (masa ciała 30-40 kg): 7,5 ml 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu oraz inne NLPZ. Występująca w przeszłości astma, reakcje skurczowe oskrzeli, nieżyt nosa,
pokrzywka - po kwasie acetylosalicylowym lub innych NLPZ. Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. III
trymestr ciąży. Ostrożnie stosować u dzieci z niewydolnością nerek, układu krążenia lub zaburzeniami czynności wątroby, z astmą
oskrzelową lub nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, przyjmujących leki hipotensyjne, moczopędne, nasercowe i psychotropowe.
Ze względu na zawartość maltitolu w zawiesinie należy zachować szczególną ostrożność u osób z dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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