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Ibuprom max sprint 400 mg x 10 kaps
 

Cena: 11,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Ibuprom Max Sprint to lek, który występuje w formie kapsułek miękkich. Preparat leczniczy wykazuje działanie przeciwbólowe,
przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe. Lek Ibuprom Max Sprint stosuje się w bólach różnego pochodzenia o nasileniu od słabego do
umiarkowanego, a także gdy u pacjenta występuje gorączka.

Lek Ibuprom Max Sprint przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz po 12. roku życia.

Prezentowane opakowanie leku Ibuprom Max Sprint zawiera 10 kapsułek miękkich.

Skład
Skład leku Ibuprom Max Sprint przedstawia się następująco:
Substancja czynna:ibuprofen (Ibuprofenum)
Substancje pomocnicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona.
1 kapsułka elastyczna Ibuprom Max Sprint zawiera substancję czynną: ibuprofen 400 mg.

Ibuprom Max Sprint zawiera sorbitol i potas. Jeżeli wcześniej u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek Ibuprom Max Sprint zawiera 1,14 mmol (44,82 mg) potasu w jednej dawce, co powinno się uwzględnić u pacjentów ze zmniejszoną
czynnością nerek, a także u pacjentów, którzy kontrolują ilość potasu w diecie.

Wskazania i działanie
Żelowa kapsułka Ibuprom Max Sprint (400 mg ibuprofenu) zawiera aktywny składnik w płynnej formie, dzięki czemu szybko się
wchłania, likwidując najbardziej uciążliwe bóle w krótkim czasie.
Maksymalne stężenie substancji czynnej w organizmie osiągane jest już po około 30 min. od momentu podania kapsułki.
Ibuprom Max Sprint to:
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silny lek w szybko działającej formie
szybko rozpuszczająca się kapsułka
szybkie wchłanianie substancji czynnej
nowoczesna i wygodna postać przyjmowania leku

Ibuprom® Max Sprint jest lekiem działającym przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz przeciwzapalnie – ibuprofen, aktywny składnik
Ibupromu Max Sprint, stosowany jest także w leczeniu stanu zapalnego, który jest jedną z przyczyn bólu.
Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe o różnej etiologii o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym:

bóle głowy
bóle zębów
bóle mięśniowe
bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej
bóle kostne i stawowe

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: W doraźnym leczeniu: 1 kapsułka doustnie co 4 godziny (nie należy stosować więcej niż 3 kapsułki w
ciągu doby).

Kapsułek Ibuprom Max Sprint nie należy rozgryzać.

Przyjmowaną kapsułkę należy popić płynem, np wodą.
Lek Ibuprom Max Sprint najlepiej jest przyjmować po posiłku.

Przeciwwskazania
Nie należy zażywać leku Ibuprom Max Sprint, jeśli:

wcześniej występowały objawy uczulenia (katar, pokrzywka, astma oskrzelowa) na kwas acetylosalicylowy, inne leki
przeciwbólowe i przeciwzapalne lub na którykolwiek składnik preparatu. Występuje czynna lub niedawno przebyta choroba
wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Należy unikać stosowania leku w ciąży zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach.

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 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 Sprint należy poradzić się lekarza.
Ibuprofen (główny składnik leku Ibuprom Max Sprint) przenika do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo niewielkiej ilości i nieznane
są przypadki występowania działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu nie
ma konieczności przerywania karmienia piersią, o ile dawki są małe..

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

Stosowanie innych leków:
leku Ibuprom Max Sprint nie należy stosować z innymi lekami o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.
Preparat leczniczy Ibuprom Max Sprint może wchodzić w interakcje z:

innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
lekami przeciwnadciśnieniowymi,
lekami przeciwnadciśnieniowymi,
lekami przeciwzakrzepowymi,
litem, metotreksatem, digoksyną,
zydowudyną,
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kortykosteroidami,
lekami hamującymi agregację płytek krwi, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny,
cyklosporyną, takrolimusem,
mifepristonem,
antybiotykami z grupy chinolonów,
kwasem acetylosalicylowym.

Stosowanie leku Ibuprom Max Sprint w powiązaniu z wyżej wymienionymi preparatami leczniczymi należy skonsultować z lekarzem lub
farmaceutą.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Ibuprom Max Sprint może wywoływać działania niepożądane. Nie u każdego jednak one wystąpią.

Zauważane działania niepożądane po zastosowaniu Ibuprom Max Sprint dzielą się na:

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.

nieczęste (0,1%-1% pacjentów) – nadciśnienie, zaburzenia smaku, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AspAT i
ALAT.
rzadkie (0,01%-0,1 % pacjentów) – krwawienie z przewodu pokarmowego, nadmierna senność lub bezsenność, zaburzenia
krzepnięcia.

bardzo rzadkie (< 0,01% pacjentów) – niewydolność nerek, zaburzenia hematologiczne: niedokrwistość hemolityczna, granulocytopenia i
małopłytkowość.
W przypadku doraźnego stosowania leku 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.

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

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

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

Producent
US PHARMACIA WROCLAW
Ziębicka 40
50-507 Wrocław

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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