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Ibum forte 400 mg x 12 kaps
 

Cena: 12,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ibum Forte w postaci kapsułek miękkich jest produktem o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.
Jego składnikiem czynnym jest ibuprofen, czyli niesteroidowy lek przeciwzapalny. Produkt może być stosowany przez pacjentów
dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Na co jest Ibum Forte? Wskazaniem do stosowania leku są stany gorączkowe różnego
pochodzenia – w tym te pojawiające się przy przeziębieniu i grypie. Lek można też stosować w celu zwalczania bólu różnego
pochodzenia, o nasileniu od słabego do umiarkowanego. Może pomóc na bóle głowy i zębów, bóle miesiączkowe, a także dolegliwości
bólowe gardła czy mięśni i stawów. Lek Ibum Forte wykorzystać można także w przypadku bólów pourazowych i pooperacyjnych, a
oprócz tego sprawdzi się on przy nerwobólach.

W opakowaniu znajduje się 12 kapsułek miękkich Ibum Forte. W skład 1 kapsułki wchodzi 400 mg ibuprofenu oraz składniki
pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do jego opakowania ulotką. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej,
należy postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami. Rekomendowane dawkowanie Ibum Forte to 1 kapsułka przyjmowana co
4–6 godzin, zależne od potrzeb. Nie należy przekraczać dawki 1200 mg ibuprofenu na dobę, co odpowiada 3 kapsułkom Ibum Forte.
Jeśli natomiast lek stosowany będzie przy reumatoidalnym zapaleniu stawów bądź przy zapaleniu kości i stawów, należy przyjmować
1–2 kapsułki z częstotliwością 3–4 razy na dobę, jednak nie więcej niż 3200 mg ibuprofenu na dobę, co odpowiada 8 kapsułkom.
Każdorazowo kapsułki należy przyjmować doustnie, popijając szklanką wody. Nie należy stosować większych dawek leku od
wskazanych, gdyż może to prowadzić do wystąpienia objawów przedawkowania.

Ibum Forte może mieć działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego pacjenta. Niezbyt często lek powoduje świąd i
pokrzywkę, a oprócz tego może przyczyniać się do wystąpienia niestrawności, dolegliwości bólowych brzucha oraz nudności, poza tym
może powodować ból głowy. Rzadkie skutki uboczne leku Ibum Forte to natomiast biegunka lub zaparcie, a także wzdęcia i wymioty.
Lek rzadko wywołuje zapalenie śluzówki żołądka, poza tym może powodować bezsenność lub zawroty głowy. Inne rzadkie skutki
uboczne leku to pobudzenie, drażliwość i obrzęki, a także uczucie zmęczenia. Pozostałe działania niepożądane wyszczególniono w
dołączonej do opakowania ulotce.

Przeciwwskazania do stosowania Ibum Forte dotyczą nadwrażliwości na składnik czynny lub składniki pomocnicze kapsułek. Lek nie
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powinien być też stosowany przez dzieci w wieku poniżej 12 lat, poza tym nie zaleca się jego stosowania przez pacjentów z czynną bądź
niedawno przebytą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany przez pacjentów, u
których wystąpiły objawy nadwrażliwości na stosowane w przeszłości leki z kwasem acetylosalicylowym bądź innymi NLPZ.
Przeciwwskazaniem jest też ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek.

Skład
Lek Ibum forte charakteryzuje się następującym składem:
Substancja czynna: 1 kaps. elastyczna zawiera 400 mg ibuprofenu.
Substancje pomocnicze:makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, woda oczyszczona,
żółcień chinolinowa (E104), błękit patentowy (E131).

Przechowywanie
Ibum forte należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
Opakowanie leku należy chronić przed wilgocią i światłem.

Lek Ibum Forte należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

