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Ibuprofen aflofarm 200 mg x 20 tabl drażowanych
 

Cena: 4,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl drażowanych

Postać Drażetki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Opis
200 mg, tabletki drażowane Ibuprofenum

Wskazania:

bóle o umiarkowanym lub słabym nasileniu: bóle zębów, bóle stawów, bóle mięśni, bolesne miesiączkowanie, bóle głowy (w tym
bóle migrenowe);
bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu;
stany gorączkowe różnego pochodzenia, (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze, w tym sacharozę i sód

Stosowanie
Dawkowanie:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: dawka początkowa 1 do 2 tabletek, następnie w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 do 6
godzin. Tabletki należy popić wodą.
Nie stosować więcej niż 6 tabletek (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek przeznaczony jest do doraźnego stosowania, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, przez możliwie krótki czas. Lek
Ibuprofen Aflofarm nie powinien być stosowany bez porozumienia z lekarzem dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki i bólu lub 2 dni w
przypadku przeziębienia lub grypy.

Podanie doustne.
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Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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
 

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/

