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Ibum express forte 400 mg x 24 kaps
 

Cena: 19,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen.
1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo
odwodniony, żółcień chinolinowa (E 104), błękit patentowy (E 131).

Dawkowanie
IBUM EXPRESS FORTE to lek przeznaczony do krótkotrwałego stosowania doustnego.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:
dawka początkowa to 1 kapsułka (400 mg). W razie potrzeby 1 kapsułka co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200
mg (3 kapsułki) na dobę w dawkach podzielonych.
Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 3 dni lub ulegną nasileniu, zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Wstęp
Lek Ibum Express Forte w postaci kapsułek to środek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, który
przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Na co pomaga Ibum Express Forte? Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe o nasileniu od słabego do
umiarkowanego. Lek może być pomocny przy bólach głowy (w tym bólach migrenowych), bolesnym miesiączkowaniu, bólach zębów,
nerwobólach czy też bólach mięśniowych i kostno-stawowych. Produkt wykorzystać można również przy stanach gorączkowych
różnego pochodzenia. Substancją czynną leku jest ibuprofen, będący niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ).

W opakowaniu znajdują się 24 kapsułki Ibum Express Forte. W skład każdej z nich wchodzi 400 mg ibuprofenu oraz substancje
pomocnicze. Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w ulotce, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Zalecane
dawkowanie początkowe to 1 kapsułka Ibum Express Forte, co odpowiada dawce 400 mg ibuprofenu. W razie potrzeby przyjąć można
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kolejne dawki leku, zachowując odstęp przynajmniej 4–6 godzin między kapsułkami i nie przekraczając dawki 3 kapsułek na dobę, co
odpowiada 1200 mg ibuprofenu. Nie wolno przyjmować większej dawki leku (jednorazowej lub dobowej) niż zalecana, gdyż może to
prowadzić do poważnych objawów przedawkowania. Bez
konsultacji z lekarzem produkt nie powinien być stosowany dłużej niż 3 dni.

Lek Ibum Express Forte może wykazywać działania niepożądane u niektórych pacjentów. Najczęstsze skutki uboczne leku to ból
brzucha, nudności i wymioty, a także zgaga, zaparcia lub biegunka oraz wzdęcia z gazami. Pozostałe skutki uboczne leku szczegółowo
opisane są w dołączonej do opakowania ulotce. Przed zastosowaniem Ibum Express Forte należy zapoznać się z ulotką, gdzie
umieszczono m.in. listę przeciwwskazań i środków ostrożności, które należy uwzględnić. Produktu nie powinno się stosować u
pacjentów odwodnionych i kobiet w ostatnim trymestrze ciąży (a w pierwszych dwóch jedynie na wyraźne zalecenie lekarza).

Wskazania i działanie
Wskazania do stosowania:

Bóle rożnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego
bóle głowy, w tym także migreny
bóle zębów bóle mięśniowe, stawowe i kostne
bóle po urazach
nerwobóle bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie

Bolesne miesiączkowanie
Stany gorączkowe rożnego pochodzenia (miedzy innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Przeciwwskazania
IBUM EXPRESS FORTE jest przeciwwskazany:

jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku;
u pacjentów z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również
występującymi po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
u pacjentów, u których w trakcie terapii lekami z grupy NLPZ występowały jakiekolwiek objawy alergii w postaci kataru,
pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej
w przypadku przyjmowania innych leków z grupy NLPZ
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca
jeśli u pacjenta występuje krwawienie w mózgu lub inne krwawienie
jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym
pochodzeniu
u pacjentów odwodnionych
w ostatnich 3 miesiącach ciąży

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczy osób w podeszłym wieku.
Często występujące działania niepożądane:
Zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia
Niezbyt często występujące działania niepożądane:
Zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna (zapalna choroba jelit), bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie,
drażliwość lub zmęczenie, zaburzenia widzenia, wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać, owrzodzenie jamy ustnej i/lub obrzęk i
podrażnienie ust, reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, ataki astmy
Rzadko występujące działania niepożądane:
Szumy uszne
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:
Zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit, ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherze, które mogą się
łuszczyć i którym towarzyszy gorączka, dreszcze i bóle mięśni, złe samopoczucie, zespół Stevensa-Johnsona, w wyjątkowych
przypadkach wystąpiły ciężkie zakażenia skóry w trakcie ospy (ospa wietrzna), zmniejszone oddawanie moczu oraz obrzęk (możliwa
ostra niewydolność nerek lub stan zapalny), uszkodzenia nerek lub zwiększenie stężenia mocznika we krwi, problemy dotyczące
wytwarzania krwinek, reakcje psychotyczne i depresja, pogorszenie stanu zapalnego z powodu zakażenia, obrzęk, wysokie ciśnienie krwi,
kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca, zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby, bardzo rzadko podczas
stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowych wraz ze sztywnością karku, bóle głowy, złe
samopoczucie, gorączkę lub zaburzenia świadomości
Częstość nieznana:
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Ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do jego objawów należą: gorączka, wysypka skórna, obrzęk węzłów chłonnych oraz
zwiększenie liczby eozynofilów.
Czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona przeważnie w fałdach skórnych, na tułowiu i
kończynach górnych, z gorączką występująca na początku leczenie. Jeśli objawy wystąpią, należy przerwać stosowanie leku IBUM
EXPRESS i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta występują:

objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak: silny ból brzucha, czarne stolce, krwawe wymioty lub cząsteczki o
ciemnej barwie, które przypominają fusy kawy;
objawy rzadkich lecz poważnych reakcji alergicznych, takich jak: nasilenie astmy, niewyjaśnione świszczenie lub duszność,
obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu.
Objawy mogą wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku;
ciężkie reakcje skórne, takie jak: wysypka obejmująca całe ciało, złuszczanie, powstawanie pęcherzy i odpadanie płatów skóry.

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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