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Ibupar 200 mg x 10 tabl drażowanych
 

Cena: 4,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Tabletki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Ibupar to lek przeciwbólowy do stosowania w przypadku pojawienia się bólu różnego pochodzenia o natężeniu od słabego do
umiarkowanego. Produkt leczniczy można stosować przy bólach głowy (w tym bólach migrenowych), bólach zębów, mięśni, kości i
stawów, bólach pourazowych, nerwobólach czy bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie. Ibupar zaleca się także podczas
bolesnego miesiączkowania lub wystąpienia gorączki (różnego pochodzenia, np. gorączki w przebiegu grypy i przeziębienia).

Lek Ibupar przeznaczony jest do stosowania przez osoby dorosłe i młodzież powyżej 12. roku życia.

Skład
Substancja czynna: ibuprofen.
1 tabletka drażowana zawiera 200 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, powidon 25, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu
stearynian, talk; otoczka: sacharoza, talk, guma arabska (suszona rozpyłowo), czerwień koszenilowa (E 124), work Carnauba, wosk biały.

Wskazania i działanie
Lek Ibupar wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. W związku z tym jest wskazany do stosowania w
przypadku pojawienia się gorączki lub bólu różnego pochodzenia. Najczęściej lek Ibupar stosowany jest w przebiegu przeziębienia i
grypy, a także w przypadku wystąpienia bóli zębów, głowy lub mięśni i stawów.

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

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: dawka początkowa wynosi 1-2 tabletki (200-400 mg) jednorazowo lub 1-2 tabletki co 4-6 godzin. Nie
należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę (1200 mg). Nie stosować przez okres dłuższy niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Nie
podawać dzieciom poniżej 12. roku życia.
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Przeciwwskazania
Leku Ibupar nie należy stosować:

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub substancje pomocnicze leku,
w przypadku zdiagnozowanej choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy,
w przypadku ciężkiej niewydolności nerek, wątroby, serca,
jeśli w przeszłości występowały objawy alergii, pokrzywki, astmy oskrzelowej po zażyciu leków z grupy NLPZ,
w przypadku III trymestru ciąży,
w przypadku stosowania innych NLPZ,
w przypadku skazy krwotocznej.

Szczególną ostrożność w trakcie stosowania leku Ibupar powinni zachować:

Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie osoby w wieku podeszłym.
Osoby stosujące glikokortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. acenokumarol), leki przeciwpłytkowe (np. kwas
acetylosalicylowy). Stosowanie tego typu leków razem z Ibuparem może doprowadzić do zwiększenia ryzyka zaburzeń żołądka i
jelit lub krwawienia.
Pacjenci z astmą i chorobami alergicznymi – może wystąpić skurcz oskrzeli.
Kobiety w I i II trymestrze ciąży oraz w czasie karmienia piersią – przed zażyciem leku Ibupar powinny skonsultować się z
lekarzem.

Należy także zachować ostrożność ze względu na działanie przeciwzakrzepowe ibuprofenu, szczególnie w połączeniu z innymi lekami o
takim działaniu.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Ibupar może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane:

wysypki,
obrzęki,
zmniejszenie łaknienia.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 osób):

niestrawność, nudności, ból brzucha, bóle w nadbrzuszu, bóle kurczowe w jamie brzusznej, zgaga, dyskomfort w nadbrzuszu,
suchość błony śluzowej jamy ustnej,
mroczki, niewyraźne widzenie, ból głowy,
świąd, pokrzywka.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

zawroty głowy, bezsenność / senność,
biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,
uczucie zmęczenia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

smoliste stolce, krwiste wymioty, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna,
szumy uszne, zaburzenia słuchu,
zmniejszenie ilości wydalanego moczu, zwiększenie stężenia sodu,
zaburzenia czynności wątroby,
zaburzenia w obrazie krwi (eozynofilia, leukopenia, neutropenia), małopłytkowość,
reakcje bronchoplastyczne, zaostrzanie astmy.

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
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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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