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Ibuprom 200 mg x 96 tabl powlekanych
 

Cena: 40,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 96 tabl powl

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ibuprom 200 mg w postaci tabletek powlekanych jest preparatem działającym przeciwbólowo i przeciwgorączkowo oraz
przeciwzapalnie. Ten farmaceutyk może być stosowany w przypadku pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci od 6. roku życia.

Na co jest Ibuprom 200 mg? Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe o słabym lub umiarkowanym nasileniu. Lek może
być pomocny w przypadku dolegliwości bólowych głowy lub zębów, poza tym można go zażywać w przypadku bólów mięśniowych oraz
przy bolesnym miesiączkowaniu. Lek może być pomocny w przypadku dolegliwości bólowych okolicy lędźwiowo-krzyżowej i ma
zastosowanie przy bólach kostnych i stawowych. Wskazaniem do stosowania leku Ibuprom 200 mg jest też gorączka.

W opakowaniu znajduje się 96 tabletek powlekanych Ibuprom 200 mg. W skład 1 tabletki leku wchodzi 200 mg ibuprofenu oraz
substancje pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, 
dawkowanie Ibuprom 200 mg podane w ulotce powinno być przestrzegane. W przypadku dzieci w wieku 6–9 lat zaleca się podawanie 1
tabletki doustnie co 6–8 godzin. Tabletki Ibuprom 200 mg powinny być przyjmowane po posiłkach i w dawce nie większej niż 3 sztuki
na dobę. Dzieci w wieku 10–12 lat mogą przyjmować 1 tabletkę Ibuprom 200 mg co 6 godzin. Lek należy przyjmować po posiłkach i nie
należy przekraczać dawki dobowej wynoszącej 4 tabletki. W przypadku pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12. lat zaleca
się przyjmowanie 1–2 tabletki doustnie co 4 godziny. Lek należy przyjmować po posiłkach i w dawce nie większej niż 6 tabletek na dobę.
Bez konsultacji z lekarzem lek Ibuprom 200 mg nie powinien być stosowany dłużej niż 3 dni. U pacjentów przyjmujących lek Ibuprom
200 mg mogą pojawić się działania niepożądane. Często lek powoduje nudności i wymioty, poza tym może powodować niestrawność i
zgagę oraz wzdęcia i biegunki. Częste skutki uboczne Ibuprom 200 mg to zaparcia i ból nadbrzusza oraz zaostrzenie astmy oskrzelowej
i duszności. Lek może też powodować bóle i zawroty głowy, poza tym może przyczynić się do pojawienia się pokrzywki, świądu i
wysypki, a oprócz tego może prowadzić do zatrzymania płynów w organizmie i powstania obrzęków. Lek może też powodować
nadpobudliwość. Pozostałe możliwe działania niepożądane leku podano w ulotce dołączonej do opakowania.

Nie wszyscy pacjenci mogą stosować tabletki powlekane Ibuprom 200 mg. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na ibuprofen lub
substancje pomocnicze leku. Produkt nie powinien być też podawany dzieciom w wieku poniżej 6. lat. Nie należy stosować go w III
trymestrze ciąży. Przeciwwskazanie stanowi też nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy bądź inne NLPZ. Nie należy stosować
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leku przy chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy (czynnej lub niedawno przebytej). Poza tym jest przeciwwskazany w
przypadku ciężkiej niewydolności wątroby bądź nerek. Przeciwwskazanie stanowi również skaza krwotoczna.

Skład
1 tabletka powlekana leku Ibuprom zawiera:
substancje czynne:
ibuprofen 200 mg (Ibuprofenum)
substancje pomocnicze:
w skład rdzenia tabletki wchodzą: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, guma Guar, talk, krospowidon (typ A),
krzemionka koloidalna uwodniona, olej roślinny utwardzony;
w skład otoczki wchodzą: hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, talk, żelatyna, sacharoza, kaolin, cukier konfekcjonowany (mieszanina
sacharozy i skrobi kukurydzianej), węglan wapnia, guma akacjowa, tytanu dwutlenek (E 171), barwnik biały - Opalux White AS 7000, wosk
Carnauba, tusz czarny - Opacode Black S-1-17823.

Przechowywanie
Lek Ibuprom należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Lek przechowywać w temperaturze pokojowej tj. 15°C - 25°C.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

W razie pytań lub wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

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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