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Ibuprofen aflofarm 400 mg x 20 tabl drażowanych
 

Cena: 7,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 draż

Postać Drażetki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ibuprofen Aflofarm w postaci tabletek drażowanych jest produktem, który działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i
przeciwzapalnie. Posiada on wysoką dawkę ibuprofenu i może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku
powyżej 12. roku życia.

Na co jest Ibuprofen Aflofarm? Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe o nasileniu umiarkowanym lub słabym.
Produkt może być pomocny w przypadku dolegliwości bólowych zębów i przy bólach stawów, poza tym znajduje zastosowanie w
przypadku dolegliwości bólowych głowy (również bóli migrenowych). Lek można wykorzystać również przy bolesnym miesiączkowaniu,
a oprócz tego przy dolegliwościach bólowych, które towarzyszą grypie oraz przeziębieniu. Wskazaniem do stosowania leku Ibuprofen
Aflofarm są również bóle mięśniowe, poza tym lek można wykorzystać w przypadku stanów gorączkowych różnego pochodzenia.
Sprawdzi się między innymi przy gorączce towarzyszącej przeziębieniu i grypie, a dodatkowo można wykorzystać go przy gorączkach
związanych z innymi chorobami zakaźnymi.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek drażowanych Ibuprofen Aflofarm. W skład 1 tabletki wchodzi 400 mg ibuprofenu oraz składniki
pomocnicze. Przed zastosowaniem leku zaleca się wnikliwe zapoznanie z dołączoną do niego ulotką, gdzie rozpisano między innymi
zalecane dawkowanie produktu – jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy go przestrzegać. Zalecane dawkowanie Ibuprofen Aflofarm to 1
tabletka jednorazowo. Kolejne dawki w razie potrzeby można przyjmować co 4 godziny, jednak w ciągu doby nie powinno się przyjąć
więcej niż 3 tabletek produktu. Produkt należy stosować doraźnie przez możliwie jak najkrótszy czas. Lek Ibuprofen Aflofarm bez
porozumienia z lekarzem nie powinien być stosowany dłużej niż 5 dni w przypadku dolegliwości bólowych, 3 dni w przypadku gorączki
oraz 2 dni w przypadku przeziębienia bądź grypy.

W czasie stosowania leku Ibuprofen Aflofarm u niektórych pacjentów mogą wystąpić skutki uboczne. Niezbyt często lek powoduje
nudności, ból brzucha oraz niestrawność, poza tym może powodować świąd i pokrzywkę lub przyczyniać się do dolegliwości bólowych
głowy. Nie są wykluczone także mroczki lub zaburzenia barwnego widzenia, ewentualnie niewyraźne bądź podwójne widzenie. W ulotce
opisano pozostałe działania niepożądane Ibuprofen Aflofarm.
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Lek Ibuprofen Aflofarm posiada przeciwwskazania, więc nie każdy pacjent powinien go przyjmować. Wśród nich jest nadwrażliwość na
ibuprofen bądź jakikolwiek ze składników pomocniczych tabletek drażowanych. Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku
poniżej 12 lat, poza tym nie należy łączyć go z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Przeciwwskazaniem do stosowania
produktu jest również trzeci trymestr ciąży, a oprócz tego uczulenie na jakikolwiek NLPZ. Tabletek drażowanych Ibuprofen Aflofarm nie
powinni przyjmować pacjenci, którzy mają czynną chorobę wrzodową lub zmagali się z nią w przeszłości, a także osoby z ciężką
niewydolnością serca, nerek i wątroby. Pozostałe przeciwwskazania wyszczególniono w dołączonej do opakowania ulotce.

Opis
400 mg, tabletki drażowane Ibuprofenum

Lek lbuprofen Aflofarm przeznaczony jest do stosowania doraźnego. Jeżeli po 3 dniach stosowania leku objawy utrzymują się lub
nasilają, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy porozumieć się z lekarzem.

Wskazania:

bóle o różnej etiologii o nasileniu słabym do umiarkowanego w tym: bóle głowy, migrena, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle
okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe, nerwobóle;
bolesne miesiączkowanie;
gorączka (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
1 tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze, w tym sacharozę i sód

Stosowanie
Dawkowanie:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
1 tabletka co 4 godziny po posiłkach. Tabletki należy popić wodą. Nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę
(maksymalna dawka dobowa to 1200 mg ibuprofenu w dawkach podzielonych).
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Podanie doustne. 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.
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