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Ibufen 100mg/5ml zawiesina o smaku truskawkowym 100ml
 

Cena: 22,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 5 ml zawiesiny zawiera 100 mg ibuprofenu.

Wskazania i działanie

Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu zakażeń wirusowych oraz odczynu poszczepiennego)
W bólach o różnej etiologii o nasileniu słabym do umiarkowanego: ból głowy, ból gardła, bóle mięśni, stawów i kości (m.in. w
przebiegu zakażeń wirusowych, na skutek urazów narządów ruchu takich jak nadwerężenia i skręcenia), bóle pooperacyjne, ból
zębów, ból po ekstrakcji zębów, bolesne ząbkowanie, ból uszu w stanach zapalnych ucha środkowego.

Niesteroidowy lek przeciwgorączkowy, przeciwbólowy i przeciwzapalny. Mechanizm działania przeciwzapalnego polega na hamowaniu
aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej. Hamuje nasiloną w stanach zapalnych syntezę glikoprotein oraz zapobiega uwalnianiu
mediatorów procesu zapalnego. Obniża podwyższoną temperaturę ciała przez zmniejszenie stężenia prostaglandyny E2 w podwzgórzu.
Po podaniu doustnym wchłania się z przewodu pokarmowego w ponad 80% i osiąga maksymalne stężenie we krwi po około 1 h
(pokarm opóźnia wchłanianie ibuprofenu, ale nie zmniejsza jego biodostępności). W ponad 99% wiąże się z białkami osocza. Ibuprofen
powoli przenika do jam stawowych, gdzie stężenie leku utrzymuje się stosunkowo długo, nawet po zmniejszeniu stężenia we krwi. Jest
metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie z moczem w postaci metabolitów (70-90% podanej dawki). Lek nie wykazuje tendencji
do kumulacji w organizmie.

Dawkowanie
Doustnie. Dawka dobowa: 20-30 mg ibuprofenu/kg m.c. w dawkach podzielonych. Niemowlęta 6-12 m.ż. (7,7-9 kg): 2,5 ml 3-4 razy
dziennie (150-200 mg/dobę). Dzieci od 2-4 r.ż. (10-15 kg): 5 ml 3 razy dziennie (300 mg/dobę). Dzieci 5-7 r.ż. (16-20 kg): 7,5 ml 3 razy
dziennie (450 mg/dobę). Dzieci 8-10 r.ż. (21-29 kg): 10 ml 3 razy dziennie (600 mg/dobę). Dzieci 11-13 r.ż. (30-40 kg): 15 ml 3 razy
dziennie (900 mg/dobę). Preparat można również stosować (wyłącznie na zlecenie lekarza) w przebiegu odczynu poszczepiennego u
niemowląt 3-6 m.ż. (5-7,6 kg): 2,5 ml 2 razy dziennie (drugą dawkę podać po 6 h).
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadwrażliwość na NLPZ lub kwas acetylosalicylowy objawiająca się nieżytem nosa, pokrzywką
skórną lub astmą oskrzelową. Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Ostatni trymestr ciąży. Bez
porozumienia z lekarzem nie stosować u niemowląt poniżej 6 m.ż.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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.
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