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Ibuprex MAX 400 mg x 12 tabl
 

Cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 tabl

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: rdzeń tabletki (celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza 5 cP, kroskarmeloza
sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, woda oczyszczona, makrogol 6000, sodu stearylofumaran), otoczka Opadry 200
White (alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 3350, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer
(1:1), sodu węglan).

Wskazania i działanie
Substancją czynną leku jest ibuprofen należący do grupy leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).
Ibuprofen zmniejsza gorączkę i wywiera działanie przeciwbólowe.
Lek jest wskazany w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego m.in.: bólu głowy, migreny, bolesnego
miesiączkowania, bólu kostnego, mięśniowego i stawowego (także w wyniku urazów), bólu zębów, bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej
oraz leczeniu gorączki m.in. w przebiegu zakażeń górnych dróg oddechowych, przeziębienia i grypy lub innych chorób zakaźnych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku IBUPREX MAX:

jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu
acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ)
jeśli u pacjenta występuje lub występowała nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy
jeśli u pacjenta wystąpiło kiedykolwiek owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja przewodu
pokarmowego związane z leczeniem NLPZ
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek, choroba wieńcowa lub ciężka niewydolność
serca
u dzieci w wieku poniżej 12 lat
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jeśli u pacjenta występuje krwawienie
jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego
u pacjentów z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów)

Dawkowanie
Leku nie należy podawać powyżej 3 dni w leczeniu gorączki i 4 dni w leczeniu bólu bez konsultacji z lekarzem. Jeśli u młodzieży
podawanie leku jest konieczne przez dłużej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu, należy skontaktować się z lekarzem.
Leczenie gorączki i bólu, w tym bólu głowy, migreny, bólu zębów, bólu kości, mięśni i stawów, bólu pleców
Dorośli, osoby w podeszłym wieku, młodzież (w wieku powyżej 12 lat): 400 mg (1 tabletka) do 3 razy na dobę w odstępach co 4 - 6
godzin. Nie należy przekraczać dawki 1200 mg (3 tabletki) na dobę.
Bolesne miesiączkowanie:
400 mg (1 tabletka) w zależności od potrzeb 1-3 razy na dobę z zachowaniem odstępu miedzy dawkami 4 - 6 godzin. Nie należy
przekraczać dawki 1200 mg (3 tabletki) na dobę.
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci (w wieku poniżej 12 lat).

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

wysypka, silne puchnięcie twarzy, ust lub gardła utrudniające oddychanie, mówienie lub przełykanie, zmniejszenie ciśnienia krwi,
wolne lub szybkie tętno, bladość skóry, niepokój, zwiększone pocenie się, zawroty głowy, skurcz oskrzeli
krwawienie z przewodu pokarmowego (krwawe wymioty lub czarny kolor stolca lub krew w stolcu).

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania.
Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 leczonych pacjentów):

ból brzucha, nudności, niestrawność
bóle głowy
pokrzywka, świąd

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów):

biegunka, wzdęcia, zaparcia i wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka
zawroty głowy, bezsenność, zmęczenie, szumy uszne
pobudzenie, drażliwość, depresja, reakcje psychotyczne
obrzęki

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy
krwawienie z przewodu pokarmowego (spowodowane przedziurawieniem ściany żołądka lub jelita) czasem ze skutkiem
śmiertelnym, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku
wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
nasilenie objawów zapalenia jelita grubego i choroby Crohna
nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca
niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych
zmniejszenie ilości wydalanego moczu
zwiększenie stężenia sodu we krwi (powoduje obrzęki)
zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania leku
znaczne zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (anemia, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza).
Pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne,
znaczne wyczerpanie, krwawienia z nosa lub wylewy podskórne
rumień wielopostaciowy (sino - czerwone plamy na skórze, niekiedy z pęcherzami)
toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, występowanie na skórze i (lub) błonach śluzowych pęcherzy, które po pęknięciu
tworzą bolesne rany, często równocześnie występuje gorączka, ból mięśni i stawów (jest to tzw. zespół Stevensa-Johnsona)
złuszczanie się dużych powierzchni naskórka i jego martwica toczeń rumieniowaty układowy (przewlekła choroba
spowodowana zaburzeniami układu odpornościowego, obejmująca wiele narządów)
mieszana choroba tkanki łącznej
sztywność karku, bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, zaburzenia orientacji (są to objawy jałowego zapalenia opon
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mózgowych)
ciężkie reakcje nadwrażliwości: obrzęk twarzy, języka i krtani utrudniający oddychanie, mówienie lub przełykanie, duszność,
przyspieszone tętno, zmniejszenie ciśnienia krwi lub wstrząs, nasilenie objawów 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
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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