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Ibum Supermax 600 mg x 10 kaps
 

Cena: 11,96 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
IBUM SUPERMAX to silny lek1 na ból do krótkotrwałego, doraźnego stosowania w ostrych, umiarkowanych bólach różnego
pochodzenia:

bóle zębów
bóle głowy (w tym również migreny)
bóle mięśni i kości (w tym także bóle pleców)
bóle pourazowe i pooperacyjne, w tym związane z zabiegiem stomatologicznym
bolesne miesiączkowanie
nerwobóle

Skład

Substancją czynną leku IBUM SUPERMAX jest ibuprofen.
Jedna kapsułka zawiera 600 mg ibuprofenu.

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

Dawkowanie
IBUM SUPERMAX jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania doustnego. Kapsułkę należy połykać w całości, popijając szklanką
wody.
Dorośli:
Zalecana dawka to 600 mg ibuprofenu (1 kapsułka) jednorazowo.
W razie potrzeby dawkę jednorazową 600 mg (1 kapsułka) można powtórzyć, zachowując odstęp 6-8 godzin. Maksymalna dawka to
1200 mg ibuprofenu (2 kapsułki) na dobę. Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 3 dni lub ulegną nasileniu, zalecana jest konsultacja z
lekarzem.
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Lek IBUM SUPERMAX należy stosować tylko w przypadku, gdy pacjent nie odczuje poprawy po zastosowaniu ibuprofenu w dawce 400
mg (maksymalnie 1200 mg ibuprofenu/dobę). W takim przypadku dawkę 600 mg można zastosować uwzględniając odstęp 6-8
godzinny od przyjęcia dawki 400 mg.
Osoby w podeszłym wieku, a także pacjenci, cierpiący na niewydolność nerek lub wątroby nie powinni stosować leku IBUM SUPERMAX
bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania
IBUM SUPERMAX 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
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca
jeśli u pacjenta występuje krwawienie w mózgu lub inne krwawienie
u pacjentów ze skazą krwotoczną
u pacjentów znacznie odwodnionych
w ostatnich 3 miesiącach ciąży
u pacjentów poniżej 18 lat

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku IBUM SUPERMAX, ponieważ może to spowodować nasilenie działań
niepożądanych szczególnie tych związanych z przewodem pokarmowym i układem nerwowym.
Często występujące działania niepożądane:
Zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, niestrawność, zaparcia i niewielkie krwawienia z
przewodu pokarmowego, mogące prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości
Niezbyt często występujące działania niepożądane:
Reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, jak również napady duszności (możliwe wystąpienie w połączeniu ze spadkiem
ciśnienia tętniczego); w takich przypadkach należy odstawić lek i natychmiast zgłosić się do lekarza, ból głowy, senność, zawroty głowy,
bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie lub zmęczenie, zaburzenia widzenia, owrzodzenia przewodu pokarmowego, potencjalnie z
krwawieniem i perforacją, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroba
Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka, smoliste stolce, krwawe wymioty
Rzadko występujące działania niepożądane:
Szumy uszne, uszkodzenia tkanki nerki (martwica brodawek nerkowych) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:
Ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości - mogą one wystąpić jako na przykład obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk wewnętrzny
krtani z upośledzeniem drożności dróg oddechowych, niewydolności oddechowej, przyspieszenia czynności serca, spadku ciśnienia
krwi, do zagrażającego życiu wstrząsu włącznie (jeśli wystąpi jeden z powyższych objawów, co może zdarzyć się już po pierwszym
zastosowaniu leku, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska), reakcje pęcherzowe, w tym rumień wielopostaciowy, zespół
Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka oraz złuszczające zapalenie skóry, zaburzenia układu
krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza), tworzenie się obrzęków, w szczególności
z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu towarzyszy ostra
niewydolność nerek, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, kołatanie
serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się
przeponopodobnych zwężeń jelita, reakcje psychotyczne, depresja, zakażenia związane ze stanami będącymi przyczyną stosowania
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi, podczas stosowania ibuprofenu
obserwowano objawy jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami,
gorączką lub zaburzeniami świadomości, w wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić
ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich
Częstość nieznana:
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
SUPERMAX i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.
Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta występują:
Owrzodzenia, uszkodzenia błony śluzowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego (smoliste stolce, krwawe wymioty), ostrego bólu

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

nadbrzusza, nieostrego widzenia lub innych objawów dotyczących oczu, wysypki skórnej lub innych reakcji nadwrażliwości, zwiększenia
masy ciała bądź obrzęków.

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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