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Ibuprom max sprint 400 mg x 20 kaps
 

Cena: 16,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ibuprom Max Sprint w postaci kapsułek żelowych z ibuprofenem to produkt, który ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe
i przeciwzapalne. Może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Specjalna forma kapsułek
żelowych pozwoliła na umieszczenie w produkcie substancji czynnej w formie płynnej. Dzięki temu jej wchłanianie jest szybsze, a w
konsekwencji również efekt działania leku jest odczuwalny w krótszym czasie.

Na co pomaga Ibuprom Max Sprint? Wskazaniem do stosowania leku są bóle o nasileniu od słabego do umiarkowanego. Kapsułki
żelowe Ibuprom Max Sprint można stosować w przypadku dolegliwości bólowych o różnej etiologii – w tym przy bólach głowy, mięśni,
zębów, kości, stawów czy też przy dolegliwościach bólowych okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Dodatkowo lek może być stosowany w
celach przeciwgorączkowych, a także przeciwzapalnych, jeśli to stan zapalny przyczynia się do dolegliwości bólowych. Składnik czynny 
leku Ibuprom Max Sprint, ibuprofen, to NLPZ, który posiada właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. 
Działanie leku Ibuprom Max Sprintopiera się właśnie na tych właściwościach.

W opakowaniu znajduje się 20 kapsułek żelowych Ibuprom Max Sprint. W skład 1 kapsułki wchodzi 400 mg ibuprofenu oraz składniki
pomocnicze. Zalecane dawkowanie leku Ibuprom Max Sprint opisano w dołączonej do opakowania ulotce i należy go przestrzegać,
chyba że lekarz zaleci inaczej. W przypadku leczenia doraźnego należy przyjmować 1 kapsułkę Ibuprom Max Sprint co 4 godziny,
pilnując jednocześnie, aby nie połykać więcej niż 3 kapsułek na dobę. Kapsułki leku powinny być połykane w całości – nie należy ich
rozgryzać. Leku nie powinno się łączyć z innymi preparatami działającymi przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Jeśli pacjent przyjmuje inne
leki, powinien skonsultować się z lekarzem w kwestii ich bezpiecznego łączenia z ibuprofenem.

Stosowanie leku Ibuprom Max Sprint może wiązać się z tym, że u pacjenta wystąpią działania niepożądane. Niezbyt często lek
powoduje u pacjentów niestrawność, nudności oraz dolegliwości bólowe brzucha. Może też przyczyniać się do wystąpienia dolegliwości
bólowych głowy, a oprócz tego może powodować świąd i pokrzywkę. Pozostałe możliwe działania uboczne leku Ibuprom Max Sprint
opisano w ulotce.

Przeciwwskazania do stosowania leku Ibuprom Max Sprint to między innymi nadwrażliwość na ibuprofen lub składniki pomocnicze
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kapsułek żelowych. Oprócz tego produkt nie jest zalecany dzieciom w wieku poniżej 12 lat, a także osobom, u których w przeszłości
wystąpiły objawy uczulenia po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Produkt nie jest zalecany przy czynnej chorobie
wrzodowej i należy unikać jego stosowania w ciąży – w tym szczególnie w jej ostatnim trymestrze. Szczególna ostrożność wymagana
jest natomiast przy stosowaniu leku Ibuprom Max Sprint przez pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby, astmą oskrzelową,
zaburzeniami krzepnięcia krwi, czy też nadciśnieniem tętniczym.

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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