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Ibufen forte 200mg/5ml zawiesina dla dzieci o smaku
malinowym 100 ml
 

Cena: 21,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Lek Ibufen dla dzieci Forte jest przeznaczony do stosowania u dzieci, młodzieży i osób dorosłych w następujących przypadkach:
gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych,
bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym da umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych
ucha środkowego).

Skład

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.
substancje pomocnicze: makrogolglicerolu hydroksystearynian, gumę ksantan, glicerol, sodu benzoesan, kwas cytrynowy
jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny lub disodu fosforan dwuwodny, sacharynę sodową, maltitol ciekły, aromat
naturalny cola, wodę oczyszczoną.

Dawkowanie
Dzieci od 1 do 2 lat (10-12 kg): dawka początkowa 2,5 ml. Potem w razie potrzeby 2,5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa
wynosi 7,5 ml.
Dzieci od 3 do 5 lat (13-19 kg): dawka początkowa 2,5 ml. Potem w razie potrzeby 2,5 ml co 6 godzin. maksymalna dawka dobowa
wynosi 10 ml.
Dzieci od 6 do 9 lat (20-29 kg): dawka początkowa 5 ml. Potem w razie potrzeby 5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi
15 ml.
Dzieci od 10 do 12 lat (30-39 kg): dawka początkowa 5 ml. Potem w razie potrzeby 5 ml co 6 godzin. maksymalna dawka dobowa wynosi
20 ml.
Dzieci i młodzież od 12 lat oraz dorośli: dawka początkowa 5 ml do 10 ml. Potem w razie potrzeby 5 ml do 10 ml co 6 do 8 godzin.
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Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 ml.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku:

jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników produktu,
jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała duszność, astma, nieżyt nosa lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego
lub innych podobnych leków przeciwbólowych,
jeśli u pacjenta występuje lub występowało w przeszłości owrzodzenia żołądka i (lub) dwunastnicy, lub krwawienie z żołądka
(lub występowały dwa lub więcej epizody),
jeśli u pacjenta występowało krawienie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ,
jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby, nerek lub niewydolność serca,
nie podawać dzieciom o masie ciała poniżej 10 kg (do 1 roku życia),
jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi,
jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienia,
jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie,
w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży,
jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek Ibufen dla dzieci forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Lek Ibufen dla
dzieci forte jest na ogół dobrze tolerowany, jednak w trakcie jego stosowania mogą wystąpić działania niepożądane.

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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