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Ibuprom 200 mg x 10 tabl powlekanych
 

Cena: 8,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Ibuprom to preparat leczniczy o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Lek ten stosowany jest w celu
łagodzenia bólu różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takich jak bóle głowy, ból zębów, bóle kostno-stawowe,
bóle mięśni, ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bolesne miesiączkowanie oraz gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy,
przeziębienia, innych chorób zakaźnych).

Lek Ibuprom może być stosowany zarówno przez osoby dorosłe, jak i młodzież oraz dzieci w wieku od 6. roku życia (o masie ciała
powyżej 20 kg). Jedno opakowanie leku Ibuprom zawiera 10 tabletek powlekanych, z których każda zawiera 200 mg substancji czynnej,
czyli ibuprofenu.

Opis
Ibuprofenum 200 mg tabletki powlekane

Bóle głowy
Bóle menstruacyjne
Bóle okolicy krzyżowej
Bóle zębów
Bóle kości i stawów
Bóle mięśniowe
Gorączka

Cechy

lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwgorączkowy
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Składniki
1 tabletka zawiera: ibuprofen 200 mg oraz substancje pomocnicze m.in. sacharozę

Stosowanie
Sposób stosowania i droga podania: Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Do stosowania u
dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 20 kg (w wieku około 6 lat).

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
US Pharmacia Sp. z o.o.

Ważne
Pozwolenie nr R/0879

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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