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Ibuprom ultramax x 10 tabl powlekanych
 

Cena: 13,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Skład
Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg ibuprofenu.
Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: hypromeloza 2910 (6mPas), kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, celuloza
mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian; otoczka tabletki:
hypromeloza 2910 (6mPas), tytanu dwutlenek (E 171), talk i glikol propylenowy

Wskazania i działanie

Do stosowania u dorosłych, w ostrych, umiarkowanych bólach różnego pochodzenia.
Ostre i umiarkowane bóle:

głowy (w tym migrena)
zębów
mięśniowe i kostne
pleców
pourazowe
pooperacyjne.

Nerwobóle.
Bóle miesiączkowe.
Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku IBUPROM ULTRAMAX:

jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), - jeśli pacjent miał kiedykolwiek duszność, astmę oskrzelową, katar sienny,
obrzęk lub pokrzywkę po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych, podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ),
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jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca,
jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek, - jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia
krwiotworzenia,
jeśli u pacjenta występuje krwawienie do mózgu lub inne czynne krwawienie,
jeśli u pacjenta wystąpiło kiedykolwiek krwawienie lub perforacja żołądka lub jelit po zastosowaniu NLPZ,
jeśli pacjent ma, obecnie lub w wywiadzie, nawracające wrzody żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie z przewodu
pokarmowego (co najmniej dwa potwierdzone przypadki wrzodów lub krwawienia),
jeśli pacjent ma ciężkie odwodnienie (wywołane przez wymioty, biegunkę lub przyjmowanie niewystarczających ilości płynów),
jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,
poniżej 18 lat.

Dawkowanie
Zalecana dawka to 600 mg ibuprofenu (1 tabletka) jednorazowo. W razie potrzeby dawkę jednorazową 600 mg (1 tabletka) można
powtórzyć, zachowując odstęp 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobowa, bez konsultacji z lekarzem nie powinna przekroczyć 1200 mg (2
tabletki).

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.
 

Galeria
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