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Ibuprom max sprint 400 mg x 40 kaps
 

Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 kaps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ibuprom max sprint 400 mg w postaci kapsułek miękkich jest produktem działającym przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i
przeciwzapalnie, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz przez młodzież w wieku powyżej 12 lat. Składnikiem leku
jest ibuprofen czyli przedstawiciel niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Na co jest Ibuprom max sprint 400 mg? 
Wskazaniem do stosowania leku jest zwalczanie stanów zapalnych związanych z dolegliwościami bólowymi o różnym pochodzeniu.
Dodatkowo lek działa przeciwgorączkowo. Ibuprom max sprint 400 mg można stosować przy bólach o nasileniu słabym do
umiarkowanego. Lek może być pomocny w przypadku ostrych bólów głowy i zębów, poza tym będzie przydatny przy ostrej migrenie z
aurą i bez aury. Lek można stosować również w przypadku problemu z nerwobólami, poza tym wskazaniem do jego stosowania są ostre
bóle mięśniowe i kostno-stawowe. Lek można stosować poza tym w celu zbicia gorączki.

W opakowaniu znajduje się 40 kapsułek miękkich Ibuprom max sprint 400 mg. W skład każdej kapsułki leku wchodzi 400 mg ibuprofenu
oraz składniki pomocnicze. Przed przyjęciem leku należy przeczytać treść ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wyda
indywidualnych rekomendacji, należy lek Ibuprom max sprint 400 mg przyjmować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce. Zalecane
dawkowanie Ibuprom max sprint 400 mg to 1 kapsułka przyjmowana co 6-8 godzin. Nie należy przyjmować większej ilości kapsułek niż
3 na dobę. Jeśli lek będzie stosowany przez 3 dni i pacjent nie zaobserwuje ustąpienia objawów lub jego dolegliwości ulegną nasileniu,
zaleca się konsultację z lekarzem.

U pacjentów przyjmujących kapsułki miękkie Ibuprom max sprint 400 mg mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie muszą się
one pojawić u każdego. Lek często powoduje nudności i wymioty, poza tym może powodować zaparcia i biegunkę. Możliwe działania
niepożądane leku obejmują również wzdęcia i ból nadbrzusza, poza tym może u pacjentów pojawiać się plamica, pokrzywka i świąd.
Możliwe jest również zaostrzenie astmy oskrzelowej i wystąpienie duszności, poza tym lek może powodować bóle i zawroty głowy czy
nadpobudliwość, zatrzymanie płynów i obrzęki. Pozostałe możliwe skutki uboczne kapsułek miękkich Ibuprom max sprint 400 mg i
częstotliwość ich występowania u pacjentów stosujących lek podano w ulotce dołączonej do opakowania.

Lek Ibuprom max sprint 400 mg ma przeciwwskazania czyli nie wszyscy powinni z niego korzystać. Lek nie powinien być podawany
dzieciom w wieku poniżej 12 lat, poza tym nie należy z niego korzystać w III trymestrze ciąży. Kapsułki miękkie Ibuprom max sprint 400
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mg przeciwwskazane są przy nadwrażliwości na choć jeden ze składników leku, a także przy nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy
bądź inne leki z grupy NLPZ. Leku nie należy przyjmować przy chorobie wrzodowej żołądka bądź dwunastnicy (czynna lub niedawno
przebyta), a oprócz tego jest przeciwwskazany w przypadku skazy krwotocznej oraz ciężkiej niewydolności wątroby bądź nerek.

Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum).

1 tabletka leku zawiera 400 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda
oczyszczona.

Wskazania i działanie
Preparat leczniczy Ibuprom Max Sprint to lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, dostępny w formie
kapsułek miękkich zawierających ibuprofen z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek ten stosowany jest w celu
łagodzenia dolegliwości bólowych różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym:

bóle głowy (m.in. ból napięciowy);
migrena z towarzyszącymi nudnościami, nadwrażliwością na światło i dźwięk;
bóle zębów;
nerwobóle;
bóle mięśniowe, kostne i stawowe;
bolesne miesiączkowanie;
gorączka, w tym towarzysząca grypie, przeziębieniu lub innym chorobom zakaźnym.

Każda kapsułka Ibuprom Max Sprint zawiera 400 mg ibuprofenu, który jest w stanie hamować proces cyklooksygenazy, odpowiedzialnej
za powstawanie endogennych czynników indukujących procesy zapalne i gorączkę, a także pobudzanie receptorów bólowych. W
związku z tym lek Ibuprom Max Sprint wykazuje dużą skuteczność w łagodzeniu objawów toczącego się procesu zapalnego w
organizmie, uśmierzaniu bólów różnego pochodzenia oraz obniżaniu podwyższonej temperatury ciała.

Dawkowanie
Ibuprom Max Sprint należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosowany jest doustnie.

Zalecane dawkowanie Ibuprom Max Sprint:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka przyjmowana co 4 godziny, najlepiej po posiłku. W razie konieczności
kapsułkę popić wodą.
Osoby w podeszłym wieku: nie stwierdzono konieczności modyfikacji dawkowania.

Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki Ibuprom Max Sprint na dobę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
dawki pominiętej. Kapsułek nie należy rozgryzać. Wskazane jest stosowanie jak najmniejszej dawki, przez możliwie najkrótszy czas, do
złagodzenia objawów.

W przypadku, gdy po 3 dniach stosowania nie zaobserwowano ustąpienia objawów lub stan pacjenta pogorszył się, należy
skonsultować się z lekarzem. W przypadku zastosowania dawki powyżej zalecanej lub przyjęcia leku przez dziecko poniżej 12 lat należy
niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia możliwego zagrożenia oraz określenia sposobu postępowania.

Przeciwwskazania
Lek Ibuprom Max Sprint nie powinien być stosowany w następujących przypadkach:

jeśli wcześniej występowały objawy alergii na którykolwiek składnik leku;
jeśli wykazano nadwrażliwość (katar, napad astmy, pokrzywka) na kwas acetylosalicylowy lub inny lek z grupy niesteroidowych
leków przeciwzapalnych;
czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;
skaza krwotoczna;
ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek;
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III trymestr ciąży;
dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zaleca się zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania Ibuprom Max Sprint, jeśli:

u pacjenta występuje astma oskrzelowa, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, zaburzenia krzepnięcia
krwi, nadciśnienie tętnicze, zaburzenie czynności wątroby i nerek;
kobieta jest w ciąży – przed zastosowaniem 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;
kobieta karmi piersią - przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Ibuprofen przenika do mleka kobiecego w bardzo
małej ilości i prawdopodobieństwo jego oddziaływania na karmione piersią niemowlęta jest niewielkie;
pacjent przyjmuje inne leki o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. W przypadku równoczesnego leczenia
metotreksatem, kortykosteroidami, lekami moczopędnymi, lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi, zidowudyną, bądź lekami
wpływającymi na krzepnięcie krwi, przed przyjęciem preparatu należy zasięgnąć opinii lekarza.

Działania niepożądane

częste (1%-10% pacjentów) – nudności, wymioty, zgaga, niestrawność, wzdęcia, biegunki, zaparcia, ból w nadbrzuszu, duszność,
zaostrzenie astmy oskrzelowej, bóle i zawroty głowy, nadpobudliwość, świąd, pokrzywka, plamica, wysypka, zatrzymywanie
płynów i obrzęk.
niezbyt częste (0,1%-1% pacjentów) – nadciśnienie, zaburzenia smaku, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AspAT i
AlAT;
rzadkie (0,01%-0,1 % pacjentów) – krwawienie z przewodu pokarmowego, senność lub bezsenność, zaburzenia krzepnięcia,
trombocytopenia;
bardzo rzadkie (< 0,01% pacjentów) – niewydolność nerek, zaburzenia hematologiczne: niedokrwistość hemolityczna,
granulocytopenia i małopłytkowość.

W przypadku doraźnego stosowania leku Ibuprom Max Sprint 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.

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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