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Ibuprom RR MAX 400 mg x 48 tabl powlekanych
 

Cena: 24,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 48 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ibuprom RR MAX w postaci tabletek powlekanych z ibuprofenem jest preparatem działającym przeciwbólowo, przeciwzapalnie i
przeciwgorączkowo. W jego składzie znajduje się najwyższa dostępna bez recepty dawka ibuprofenu. Ponadto tabletki działają bardzo
szybko, a ich substancja czynna zaczyna uwalniać się w nie więcej niż w 15 minut od połknięcia leku. Może być stosowany przez
pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat.

Na co jest Ibuprom RR MAX? Wskazaniem do stosowania tabletek powlekanych są dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o
nasileniu od łagodnego do umiarkowanego. Może być przydatny przy bólach menstruacyjnych i migrenowych, a oprócz tego przy bólach
mięśniowych, kostnych czy pooperacyjnych. Wykorzystać go można również w przypadku bólu głowy, zębów czy stawów, a także
nerwobólów, dolegliwości bólowych okolicy lędźwiowo-krzyżowej czy w celu zbicia gorączki. Działanie Ibuprom RR MAX wiąże się z
właściwościami jego substancji czynnej, czyli należącego do NLPZ ibuprofenu.

W opakowaniu znajduje się 48 tabletek powlekanych Ibuprom RR MAX. W skład 1 tabletki wchodzi 400 mg ibuprofenu oraz składniki
pomocnicze. Lek Ibuprom RR MAX należy stosować według wskazań lekarza lub zgodnie z dołączoną do opakowania ulotką. Zalecane 
dawkowanie leku Ibuprom RR MAX to 1 tabletka przyjmowana doustnie w częstotliwości nie większej niż co 4–6 godzin. Jednocześnie
należy pilnować, aby nie połykać więcej niż 3 tabletki na dobę. Tabletki Ibuprom RR MAX nie powinny być stosowane dłużej niż 3 dni bez
konsultacji z lekarzem. Nie należy przyjmować dawki większej niż wskazana, a jeśli to nastąpi, należy pilnie zgłosić się do najbliższego
szpitala, gdyż mogą wystąpić poważne objawy przedawkowania leku.

Stosowanie leku Ibuprom RR MAX może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Niezbyt często lek powoduje bóle brzucha i
głowy, a oprócz tego nudności i niestrawność. Ponadto może przyczyniać się do wystąpienia pokrzywki i świądu. Rzadko natomiast
powoduje wzdęcia, zaparcia lub biegunkę, a oprócz tego zapalenie śluzówki żołądka i wymioty. Może też przyczyniać się do zawrotów
głowy, drażliwości, bezsenności, zmęczenia lub pobudzenia, a poza tym powodować obrzęki (w związku z zaburzeniami pracy nerek
oraz dróg moczowych). Pozostałe skutki uboczne leku Ibuprom RR MAX opisano w ulotce.

Przeciwwskazania do stosowania leku Ibuprom RR MAX obejmują nadwrażliwość na ibuprofen, kwas acetylosalicylowy bądź inne
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NLPZ, a także uczulenie na składniki pomocnicze tabletek. Leku nie powinno się też stosować przy skazie krwotocznej ani w 3.
trymestrze ciąży, a oprócz tego nie jest zalecany przy chorobie wrzodowej, ciężkiej niewydolności serca, wątroby lub nerek oraz w
przypadku jednoczesnego stosowania innych NLPZ. Przeciwwskazaniem są też choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe choroby
zapalne jelit, a dodatkowo nadciśnienie tętnicze. Ibuprom RR MAX nie może być też łączony z niektórymi innymi lekami.
Przeciwwskazaniem do jego zażywania jest ponadto wiek pacjenta wynoszący mniej niż 12 lat.

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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