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Ibutact 40 mg/ml zawiesina doustna 200 ml
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Zawiesiny

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen.
1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, kwas cytrynowy bezwodny, sodu benzoesan (E 211), sacharyna sodowa, sodu
cytrynian, sorbitol ciekły niekrystalizujący, glicerol, guma ksantyn, polisorbat 80, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy.

Wskazania i działanie
Lek Ibutact zawiera substancję czynną ibuprofen należącą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), mających
działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
Wskazaniami do stosowania leku są: 

gorączka różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia a także w przebiegu odczynu poszczepiennego
bóle rożnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak:

ból głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych)
bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania
 bóle stawów i kości na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia)
bóle na skutek urazów tkanek miękkich
bóle pooperacyjne
bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/ibutact-40-mg-ml-zawiesina-doustna-200-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Ibutact jest wskazany dla dzieci o masie ciała powyżej 5 kg (w wieku powyżej 3 miesiąca życia), młodzieży i dorosłych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Ibutact:

jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz na inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ)
 jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja nadwrażliwości, taka jak: astma oskrzelowa, katar, swędząca wysypka skórna lub
obrzęk warg, twarzy, języka lub gardła po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy (takich jak aspiryna) lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia
jeśli u pacjenta występuje lub występowała choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z perforacją lub krwawieniem, lub
jeśli u pacjenta wystąpiły dwa lub więcej takie epizody w przeszłości
jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, związane z wcześniejszym stosowaniem
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) (dziecko może mieć wymioty zawierające krew lub ciemne cząstki wyglądające
jak fusy z kawy lub smoliste stolce zawierające krew)
jeśli pacjent ma zwiększoną tendencję do krwawień lub problemy z wytwarzaniem niektórych składników krwi (takie jak niedobór
płytek krwi – małopłytkowość)
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca
jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży
jeśli pacjent jest odwodniony
jeśli dziecko waży mniej niż 5 kg i jest w wieku poniżej 3 miesięcy
jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna
jeśli u pacjenta występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie.

Dawkowanie
Zalecana dawka dobowa leku wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała, podawana w 3 lub 4 podzielonych dawkach. Pomiędzy kolejnymi
dawkami należy zachować co najmniej 6 godzin przerwy.
Wiek dziecka (masa ciała dziecka) Dawka jednorazowa Maksymalna dawka dobowa
3- 6 miesięcy (5 - 7,6 kg) 1,25 ml (50mg) 3 razy po 1,25 ml=150 mg
6-12 miesięcy (7,7 - 9 kg) 1,25 ml (50mg) 3-4 razy po 1,25 ml=150-200 mg
1-3 lat (10 - 15 kg) 2,5 ml (100mg) 3 razy po 2,5 ml=300 mg
4 - 6 lat (16 - 20 kg) 3,75 ml (150mg) 3 razy po 3,75 ml=450 mg
7 - 9 lat (21 - 29 kg) 5 ml (200mg) 3 razy po 5 ml=600 mg
10- 12 lat (30 - 40 kg) 7,5 ml (300mg) 3 razy po 7,5 ml=900 mg
powyżej 40 kg 7,5 ml- 10 ml (300-400mg) 3-4 razy po 7,5 ml =900 -1200 mg

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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