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Ibuprom sprint 200 mg x 10 kaps
 

Cena: 10,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Ibuprom Sprint w postaci kapsułek miękkich jest środkiem działającym przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.
Mogą go przyjmować osoby dorosłe oraz młodzież od 12. roku życia. Na co są kapsułki miękkie Ibuprom Sprint? Wskazaniem do
stosowania leku są dolegliwości bólowe różnego pochodzenia, o nasileniu od słabego do umiarkowanego. Lek może być pomocny w
przypadku bólu głowy i zębów, poza tym znajduje zastosowanie przy bólach kostno-stawowych i mięśniowych. Ibuprom Sprint
stosowany jest przy bolesnym miesiączkowaniu, a także przy bólach innego pochodzenia. Ponadto można go wykorzystać przy
gorączce i stanach zapalnych prowadzących do dolegliwości bólowych. Składnik czynny leku, ibuprofen, to niesteroidowy lek
przeciwzapalny (NLPZ). W kapsułkach Ibuprom Sprint wykorzystano go w formie gotowego do wchłonięcia roztworu, dzięki czemu
działa bardzo szybko.

W opakowaniu znajduje się 10 kapsułek miękkich Ibuprom Sprint. W skład 1 kapsułki wchodzi 200 mg ibuprofenu oraz substancje
pomocnicze. Zanim pacjent skorzysta z leku, powinien przeczytać dołączoną do niego ulotkę, gdzie opisano między innymi sposób 
dawkowania Ibuprom Sprint. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy przestrzegać zaleceń podanych w ulotce. Rekomendowane 
dawkowanie leku Ibuprom Sprint to 1–2 kapsułki miękkie przyjmowane co 4–6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 6 kapsułek
miękkich Ibuprom Sprint na dobę i zawsze należy stosować lek w możliwie w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy
czas. Nie powinno się przyjmować większych dawek leku niż zalecane przez producenta, gdyż może to prowadzić do objawów
przedawkowania. W przypadku ich wystąpienia należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

W czasie stosowania leku Ibuprom Sprint u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Do niezbyt częstych skutków
ubocznych przyjmowania kapsułek Ibuprom Sprint należą dolegliwości bólowe głowy i brzucha, pokrzywka, niestrawność, świąd oraz
nudności. Rzadko lek powoduje u pacjentów zaparcia lub wzdęcia, poza tym może wywoływać biegunkę, wymioty czy zapalenie
śluzówki żołądka. Lek rzadko przyczynia się również do bezsenności i zawrotów głowy, a poza tym może powodować obrzęki i inne
działania niepożądane, które wymieniono w dołączonej do opakowania ulotce.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania leku Ibuprom Sprint. Nie powinni przyjmować go pacjenci uczuleni na ibuprofen,
którykolwiek ze składników pomocniczych kapsułek miękkich, kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ. Leku nie należy także podawać
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dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Do przeciwwskazań leku Ibuprom Sprint zaliczyć można również chorobę wrzodową, ciężką
niewydolność nerek i wątroby, skazę krwotoczną, III trymestr ciąży oraz ciężką niewydolność serca. Zawarty w leku Ibuprom Sprint
ibuprofen może wchodzić w interakcje ze składnikami czynnymi innych leków – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w
ulotce.

Opis
Ibuprofenum 200 mg kapsułki miękkie

Bóle głowy
Bóle zębów
Bóle mięśniowe
Bóle okolicy krzyżowej
Bóle kości i stawów
Bóle menstruacyjne
Gorączka

Cechy

lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwgorączkowy

Składniki
1 kapsułka zawiera: ibuprofen 200 mg oraz substancje pomocnicze m.in. sorbitol

Stosowanie
Sposób stosowania i droga podania: Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
US Pharmacia Sp. z o.o.

Ważne
Pozwolenie nr 11023

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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