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Ibuprom max 400 mg x 24 tabl drażowanych
 

Cena: 17,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 tabl

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Ibuprom MAX to lek, który występuje w postaci wypukłych i podłużnych tabletek z białą, cukrową otoczką. Substancją czynną zawarta w
preparacie jest ibuprofen (Ibuprofenum). Każda tabletka Ibupromu MAX zawiera 400 mg substancji aktywnej.

Lek Ibuprom MAX stosuje się w bólach różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym. Preparat leczniczy używany jest
także w czasie gorączki, występującej w grypie, przeziębieniu i innych chorobach zakaźnych.

Lek stosuje się przy łagodzeniu nerwobóli i bóli menstruacyjnych.

Preparat Ibuprom MAX może być podawany u dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

Wskazania i działanie
IBUPROM® MAX to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy. Wskazaniem do stosowania leku są bóle różnego
pochodzenia o umiarkowanym i słabym nasileniu w tym:

● bóle głowy,
● migrena,
● bóle menstruacyjne,
● bóle zębów,
● bóle mięśni,
● bóle kości,
● bóle stawów,
● bóle krzyża,
● bóle pourazowe,
● nerwobóle,
● rwa kulszowa,
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● bóle pooperacyjne.

Lek Ibuprom MAX obniża również gorączkę, np. w przebiegu grypy, przeziębienia, pozostałych chorób zakaźnych.

Dawkowanie
Ibuprom MAX należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Dawkowanie leku Ibuprom MAX zawarte jest także w
ulotce, dołączonej do jego opakowania.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:
1 tabletka co 4 do 6 godzin (nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę).

Zaleca się przyjmować Ibuprom MAX po posiłku.

Lek Ibuprom MAX przeznaczony jest do stosowania krótkotrwałego. Bez konsultacji lekarskiej nie powinno się go przyjmować dłużej niż
3 dni. Jeżeli pomimo stosowania leku przez ten czas objawy utrzymują się lub zwiększają, należy udać się do lekarza.

Przeciwwskazania
Nie należy zażywać leku Ibuprom MAX, jeśli:

● Jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz na inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ).
● Wcześniej występowały objawy uczulenia (katar, pokrzywka, astma oskrzelowa) na kwas acetylosalicylowy, inne leki przeciwbólowe i
przeciwzapalne lub na którykolwiek składnik preparatu.
● U pacjentów, którzy przyjmują jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (powodują one zwiększone
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych).
● U tych pacjentów, u których występuje ciężka niewydolność nerek, ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność serca,
● Występuje czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
● Należy unikać stosowania leku w ciąży, a zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach.
● W przypadku skazy krwotocznej.
● U pacjentów poniżej 12. roku życia.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując IBUPROM® MAX, jeśli:
występuje astma oskrzelowa, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, niewydolność wątroby i nerek, nadciśnienie
tętnicze, zaburzenia krzepnięcia krwi.

Ciąża:
przed zażyciem leku Ibuprom MAX należy poradzić się lekarza. Pomimo, iż nie wykazano działania teratogennego leku (uszkadzającego
płód), należy unikać jego stosowania w ciąży, zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach.

Karmienie piersią:
Przed zażyciem leku Ibuprom MAX należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Brak jest doniesień dotyczących negatywnego wpływu leku na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługę maszyn i
ogólną sprawność psychofizyczną.

Stosowanie innych leków:
leku nie należy stosować z innymi lekami o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. W przypadku równoczesnego leczenia
metotreksatem, kortykosteroidami, lekami moczopędnymi, lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi, zydowudyną, bądź lekami
wpływającymi na krzepnięcie krwi, przed przyjęciem preparatu należy zasięgnąć konsultacji lekarza.

Działania niepożądane
Jak każdy inny lek, Ibuprom MAX może wywoływać działania niepożądane. Nie u każdego jednak one wystąpią. Do możliwych działań
niepożądanych zalicza się:

częste (1%-10% pacjentów) – układ pokarmowy: nudności, wymioty, zgaga, niestrawność, wzdęcia, biegunki, zaparcia, ból w
nadbrzuszu; układ nerwowy: bóle i zawroty głowy, nadpobudliwość; skórne reakcje nadwrażliwości: świąd, pokrzywka, wysypka; układ
krążenia: zatrzymywanie płynów i obrzęki.
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nieczęste (0,1%-1% pacjentów) – nadciśnienie, zaburzenia smaku, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AspAT i ALAT,
zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka, zaburzenia widzenia, bezsenność, pobudzenie,
drażliwość, zmęczenie, owrzodzenia przewodu pokarmowego, potencjalnie z krwawieniem i perforacją, wrzodziejące zapalenie błony
śluzowej jamy ustnej,

rzadkie (0,01%-0,1 % pacjentów) – krwawienie z przewodu pokarmowego, nadmierna senność lub bezsenność, zaburzenia krzepnięcia,
szumy uszne.

bardzo rzadkie (< 0,01% pacjentów) – ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości, które mogą wystąpić jako obrzęk twarzy, obrzęk
języka, obrzęk wewnętrzny krtani z upośledzeniem drożności dróg oddechowych, niewydolność oddechowa, przyspieszenie czynności
serca, spadek ciśnienia krwi – do zagrażającego życiu wstrząsu włącznie (jeżeli takie objawy wystąpią, należy przerwać przyjmowanie
leku i natychmiast udać się do lekarza), kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego,reakcje psychotyczne, depresja,
zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita (jeśli wystąpi ostry ból nadbrzusza, smoliste
stolce lub krwawe wymioty, należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem), nadciśnienie
tętnicze,zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), niewydolność wątroby, ostre zapalenie
wątroby rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka,zmniejszenie ilości
oddawanego moczu i tworzenie się obrzęków, w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół
nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek (jeżeli wystąpią takie objawy, należy
przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie udać się do lekarza, ponieważ mogą to być pierwsze objawy uszkodzenia lub niewydolności
nerek), w wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania
dotyczące tkanek miękkich, w wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia
skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich, zaburzenia wytwarzania komórek krwi, z pierwszymi objawami takimi jak: gorączka, ból
gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie, w tym siniaki,
wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa (jeżeli wystąpiły takie dolegliwości, należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z
lekarzem – nie wolno leczyć ich lekami przeciwbólowymi lub lekami przeciwgorączkowymi),objawy aseptycznego zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, zaburzenia świadomości, głównie u
pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi: toczeń układowy, mieszana choroba tkanki łącznej (jeżeli wystąpiły takie
dolegliwości, należy niezwłocznie udać się do lekarza), zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. wystąpienie
martwiczego zapalenia powięzi) powiązane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (jeżeli podczas stosowania
produktu leczniczego pojawiają się lub nasilają objawy zakażenia, należy natychmiast zwrócić się do lekarza, który zdecyduje czy
konieczne będzie użycie leków przeciw zakaźnych lub antybiotyków).

W przypadku doraźnego stosowania leku Ibuprom MAX działania niepożądane występują rzadko.

U osób nadwrażliwych mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, zaburzenia trawienia) lub skórne
reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka). Należy wówczas odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Skład
1 tabletka drażowana leku Ibuprom MAX zawiera:
substancje czynne:
ibuprofen 400 mg
substancje pomocnicze:
na rdzeń tabletki składają się: laktoza, powidon, skrobia kukurydziana, talk, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka
koloidalna bezwodna,
na otoczkę składają się: sacharoza, talk, skrobia kukurydziana, tytanu dwutlenek, wosk Carnauba, wosk biały.

Przechowywanie
Lek Ibuprom MAX należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, 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.
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