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Ibum forte 400 mg x 36 kaps
 

Cena: 22,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 36 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ibum Forte w postaci kapsułek miękkich z ibuprofenem to środek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i
przeciwbólowym, który przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Produkt przeznaczony jest do
krótkotrwałego stosowania.

Na co jest Ibum Forte? Wskazaniem do stosowania leku jest ból różnego pochodzenia, którego nasilenie jest słabe do umiarkowanego. 
Lek Ibum Forte może być pomocny przy bólach głowy i zębów, a także przy nerwobólach, dolegliwościach bólowych towarzyszącym
infekcjom wirusowym, bólach pourazowych, a oprócz tego bólach mięśniowych i kostno-stawowych. Dodatkowo lek Ibum Forte można
zastosować przy bolesnym miesiączkowaniu, może być również pomocny przy gorączkach różnego pochodzenia. Substancją czynną
leku jest ibuprofen, czyli NLPZ (niesteroidowy lek przeciwzapalny).

W opakowaniu znajduje się 36 kapsułek miękkich Ibum Forte. W skład każdej z nich wchodzi 400 mg ibuprofenu oraz składniki
pomocnicze. Produkt należy stosować zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i w dawkach nie większych niż zalecane, chyba że
lekarz indywidualnie zmodyfikuje dawkowanie danemu pacjentowi. Początkowa dawka leku wynosi 400 mg ibuprofenu, co odpowiada
jednej kapsułce miękkiej Ibum Forte. Następnie w razie konieczności dopuszczalne jest przyjmowanie kolejnych dawek, zachowując
między nimi odstęp minimum 4–6 godzin i nie przekraczając jednocześnie dawki dobowej ibuprofenu, która wynosi 1200 mg, co
odpowiada 3 kapsułkom Ibum Forte. Leku nie powinno się stosować bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 3 dni. Przyjęcie zbyt dużej
dawki leku może wiązać się z wystąpieniem objawów przedawkowania lub zatrucia, w tym również ciężkiego zatrucia.

Lek Ibum Forte w postaci kapsułek miękkich może także wykazywać działania niepożądane. Wśród nich należy wymienić niezbyt
często występujące bóle głowy i brzucha, a na dodatek niestrawność i nudności. Możliwe są też objawy skórne, w tym świąd i
pokrzywka. Natomiast rzadkie działania niepożądane leku to wzdęcia, biegunka lub zaparcia, a oprócz tego wymioty. Dojść może
również do zawrotów głowy, zapalenia śluzówki żołądka, a także drażliwości, pobudzenia i bezsenności oraz do uczucia zmęczenia.
Rzadkie działania niepożądane leku to też obrzęki, które mogą być wynikiem zaburzeń pracy nerek i dróg moczowych. Pozostałe 
działania niepożądane leku Ibum Forte wyszczególniono w ulotce.
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Ibum Forte w postaci kapsułek miękkich ma przeciwwskazania do stosowania. Nie powinien być podawany dzieciom poniżej 12. roku
życia. Nie należy go stosować przy nadwrażliwości na ibuprofen lub składniki pomocnicze użyte w recepturze kapsułek, a dodatkowo
przy nadwrażliwości na inne NLPZ. Nie zaleca się stosowania leku przy chorobie wrzodowej i perforacji z krwawieniem. Leku nie powinni
stosować pacjenci ze skazą krwotoczną i pacjentki w ostatnim trymestrze ciąży. Przeciwwskazaniem jest też jednoczesne
przyjmowanie innych NLPZ oraz ciężka niewydolność wątroby, nerek bądź serca. Należy również uważać na możliwe interakcje
ibuprofenu z niektórymi lekami, w tym w szczególności z kwasem acetylosalicylowym, lekami moczopędnymi i na nadciśnienie, a także
lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi i kortykosteroidami.

Wskazania i działanie

Bóle o słabym i umiarkowanym nasileniu: głowy (w tym migrenowe), gardła, zębów (również po ekstrakcji zębów i na skutek
ząbkowania), mięśni, stawów, pourazowe, pooperacyjne, nerwobóle.
Bolesne miesiączkowanie
Stany gorączkowe (m.in przeziębienie, grypa).

Lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wywiera działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe poprzez
hamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając
maksymalne stężenie we krwi po 1,5 h. Ibuprofen w 99% wiąże się z białkami osocza. Przenika do jam stawowych, gdzie jego stężenie
utrzymuje się stosunkowo długo, nawet po zmniejszeniu stężenia we krwi. Jest metabolizowany w wątrobie. T0,5 we krwi wynosi 2 h.
Ibuprofen jest wydalany z moczem w 90% w postaci nieaktywnych metabolitów. Nie wykazuje tendencji do kumulacji w organizmie.

Skład
Substancja czynna: 1 kaps. elastyczna zawiera 400&nbsp;mg ibuprofenu.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.: 200-400&nbsp;mg ibuprofenu co 4-6 h; maksymalnie 1200&nbsp;mg/dobę. W reumatoidalnym zapaleniu
stawów oraz zapaleniu kości i stawów: 400-800&nbsp;mg ibuprofenu 3-4 razy na dobę; maksymalnie 3200&nbsp;mg/dobę. Kapsułki
należy popić szklanką wody.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; Czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; Nie
stosować u osób, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
wystąpiły objawy nadwrażliwości (pokrzywka, katar, napad astmy oskrzelowej) lub wstrząs anafilaktyczny.

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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