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Ibufen forte 200mg/5ml zawiesina dla dzieci o smaku
truskawkowym 40 ml
 

Cena: 12,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Syropy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ibufen Forte w postaci zawiesiny o smaku truskawkowym jest środkiem z ibuprofenem, który może być podawany dzieciom, które
ukończyły 3. miesiąc życia. Na co jest Ibufen Forte? Wskazaniem do stosowania leku jest gorączka oraz dolegliwości bólowe różnego
pochodzenia, jeśli ich nasilenie jest słabe lub umiarkowane. Lek może być pomocny przy gorączce towarzyszącej infekcjom (również
wirusowym) i przy bólach mięśniowych, bólach uszu (również przy stanach zapalnych ucha środkowego) czy też dolegliwościach
bólowych innego typu. Substancja czynna leku Ibufen Forte, czyli ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który
ma właściwości przeciwgorączkowe, przeciwzapalne oraz przeciwbólowe.

W opakowaniu znajduje się 40 ml zawiesiny o smaku truskawkowym Ibufen Forte. W skład 5 ml leku wchodzi 200 mg ibuprofenu oraz
substancje pomocnicze. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przestrzegać opisanego w ulotce dawkowania Ibufen Forte. Każdorazowo
przed odmierzeniem dawki leku należy wstrząsnąć opakowaniem. Do precyzyjnego odmierzenia dawki służy specjalny dozownik w
formie strzykawki. Jeśli lek będzie podawany dzieciom w wieku 3–5 miesięcy, a objawy nie ustąpią lub nasilą się po 24. godzinach,
należy skontaktować się z pediatrą. W przypadku dzieci w wieku powyżej 6. miesięcy kontaktu z lekarzem wymaga brak poprawy lub
nasilenie objawów po trzech dniach stosowania leku.

Dawkę leku należy dostosować do masy ciała pacjenta i jego wieku. Zazwyczaj pojedyncza dawka ibuprofenu to 7–10 mg/kg masy
ciała, a maksymalna dawka dobowa ibuprofenu to 30 mg/kg masy ciała. W ulotce podano szczegółowy sposób dawkowania leku z
podziałem na wiek dziecka i jego wagę. Przykładowo dzieci o masie ciała 5–7,36 kg (wiek 3–6 miesięcy) powinny otzrymywać dawkę nie
większą niż 1,25 ml leku Ibufen Forte trzy razy na dobę. Dzieciom o masie ciała 16–20 kg (wiek 4–6 lat) należy już podać 3,75 ml Ibufen
Forte trzy razy na dobę. Szczegółową rozpiskę można sprawdzić w ulotce. Lek Ibufen Forte powinien być podawany dzieciom po
posiłkach, a między kolejnymi dawkami należy zachować minimum 6-godzinną przerwę. Należy też pilnować, aby w czasie
stosowania Ibufen Forte pacjent przyjmował większą ilość płynów.

Ibufen Forte może u niektórych wywoływać działania niepożądane. Są to m.in. objawy takie jak bóle brzucha, wzdęcia, nudności,
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niestrawność lub biegunka oraz różnego typu wysypki skórne, bóle głowy, świąd czy pokrzywka. Pozostałe skutki uboczne leku
wyszczególniono w dołączonej do opakowania ulotce. Przeciwwskazaniem Ibufen Forte jest nadwrażliwość na ibuprofen lub inne NLPZ
oraz nadwrażliwość na pozostałe składniki leku. Produkt nie powinien być podawany przy chorobie wrzodowej (obecnie lub w
przeszłości) lub przy ciężkiej niewydolności, serca, nerek lub wątroby. Nie jest przeznaczony dla niemowląt o masie ciała poniżej 5. kg i
nie należy stosować go przy ciężkim odwodnieniu bądź skazie krwotocznej. Pozostałe przeciwwskazania opisano w ulotce dołączonej
do opakowania.

Skład
Substancja czynna leku: ibuprofen (Ibuprofenum)
5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: hypromeloza, guma ksantan, glicerol (E 422), sodu benzoesan (E 211), maltitol ciekły (E 965), sodu cytrynian,
kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa (E 954), sodu chlorek, aromat truskawkowy, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Lek Ibufen dla dzieci Forte jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawowego:

gorączki różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych),
bólów różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha
środkowego).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Określając dawkę ibuprofenu należy uwzględnić masę ciała (mc.) i wiek pacjenta. Zwykle stosowana dawka pojedyncza ibuprofenu
wynosi od 7 do 10 mg/kg mc., aż do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 30 mg/kg mc

Masa ciała (wiek pacjenta) - Dawka jednorazowa - Częstość podawania na dobę
(maksymalna dawka dobowa ibuprofenu)
5-7,6 kg (3-6 miesięcy) - 1,25 ml (1 × 50 mg) - 3 razy (150 mg)
7,7-9 kg (6-12 miesięcy) - 1,25 ml (1 × 50 mg) - 3 do 4 razy (150-200 mg)
10-15 kg (1-3 lat) - 2,5 ml (1 × 100 mg) - 3 razy (300 mg)
16-20 kg (4-6 lat) - 3,75 ml (1 × 150 mg) - 3 razy (450 mg)
21-29 kg (7-9 lat) - 5 ml (1 × 200 mg) - 3 razy (600 mg)
30-40 kg (10-12 lat) - 7,5 ml (1 × 300 mg) - 3 razy (900 mg)
Powyżej 40 kg (dzieci, młodzież od 12 lat i dorośli) - 5-10 ml (200-400 mg) - 3 razy (1200 mg)

Produkt podaje się po posiłkach, z dużą ilością płynów. Należy zachowywać co najmniej 6-godzinną przerwę między kolejnymi dawkami.

W celu dokładnego dawkowania, do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki. Przed użyciem butelkę należy
wstrząsnąć, a następnie nabrać dozownikiem odpowiednią dawkę leku.

W przypadku dzieci w wieku 3-5 miesięcy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24
godzinach. W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie produktu jest konieczne
przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu. Produkt leczniczy przeznaczony do krótkotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Ibufen dla dzieci Forte w przypadku:

uczulenia na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
występujących w przeszłości objawów alergii w postaci kataru (nieżytu błony śluzowej nosa), obrzęku naczynioruchowego,
pokrzywki, skurczu oskrzeli, astmy oskrzelowej po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ),
występowania obecnie lub w przeszłości owrzodzenia żołądka i (lub) dwunastnicy albo wystąpienia lub występowania w
przeszłości krwawienia z przewodu pokarmowego,
występowania krwawienia lub perforacji przewodu pokarmowego, związanych z wcześniejszym leczeniem NLPZ,
ciężkiej niewydolności wątroby, nerek lub serca,
krwawienia z naczyń mózgowych lub innego czynnego krwawienia,
stwierdzenia skazy krwotocznej,
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występowania niewyjaśnionych zaburzeń układu krwiotwórczego, takich jak trombocytopenia,
występowania ciężkiego odwodnienia (spowodowanego wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów),
w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży,
nie podawać niemowlętom o masie ciała poniżej 5 kg.

Działania niepożądane
Najczęstsze działania niepożądane, jakie mogą wystąpić po podaniu leku Ibufen dla dzieci Forte to: biegunka, niestrawność, ból
brzucha, nudności, wzdęcia, bóle głowy, wysypki skórne różnego typu, pokrzywka i świąd. Listę wszystkich możliwych działań
niepożądanych zawiera załączona do leku ulotka dla pacjenta.

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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