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IbuTeva 200 mg x 12 tabl powlekanych
 

Cena: 6,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 12 tabl

Postać Tabletki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Skład
Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu. - Pozostałe składniki leku to: Rdzeń tabletki: celuloza
mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, talk.
Otoczka tabletki (Opadry White 06B28499): hypromeloza 5cP, hypromeloza 15cP, hypromeloza 50cP, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E
171).

Wskazania i działanie

IbuTeva należy do grupy leków zwanej NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które działają poprzez zmniejszenie bólu,
stanu zapalnego i wysokiej temperatury.
IbuTeva jest stosowany w celu łagodzenia bólu łagodnego lub średnio nasilonego takiego jak: ból głowy, w tym migrenowy ból
głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie i gorączka.

Przeciwwskazania
Kiedy nie przyjmować leku IbuTeva:

jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja nadwrażliwości, taka jak: astma, katar, swędząca wysypka skórna lub obrzęk warg,
twarzy, języka lub gardła po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy lub innych leków
przeciwbólowych i przeciwzapalnych (NLPZ)
jeśli u pacjenta występowała choroba wrzodowa lub krwawienia w żołądku lub dwunastnicy związane ze stosowaniem
leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych (NLPZ)
jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa lub krwawienia z żołądka lub dwunastnicy lub jeśli u pacjenta wystąpiły
dwa lub więcej takie epizody w przeszłości
jeśli u pacjenta występowały ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek lub serca (w tym choroba wieńcowa)
jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży
jeśli pacjent jest znacznie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niewystarczającego nawodnienia)
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jeśli u pacjenta występuje czynne krwawienie (włączając krwawienie w mózgu)
 jeśli u pacjenta stwierdzono nieznanego pochodzenia zaburzenia powodujące wytwarzanie nieprawidłowych komórek
krwi.

Dawkowanie
Bóle o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i gorączka

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała 40 kg i większej): 1 do 2 tabletek podawane w pojedynczej dawce lub 3 do 4
razy na dobę co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 6 tabletek (1200 mg).
Dzieci w wieku 6-12 lat (o masie ciała powyżej 20 kg): Leku IbuTeva nie należy stosować u dzieci w wieku od 6 do 12 lat bez
zalecenia lekarza.
Dzieci w wieku 6-9 lat (o masie ciała 20-29 kg): 1 tabletka, 1 do 3 razy na dobę co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka nie powinna
przekroczyć 3 tabletek na dobę.
Dzieci w wieku 10-12 lat (o masie ciała 30-40 kg): 1 tabletka, 1 do 4 razy na dobę co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka nie
powinna przekroczyć 4 tabletek na dobę.

Bóle migrenowe

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (≥40kg): 2 tabletki podawane w pojedynczej dawce, jeśli konieczne 2 tabletki, co 4 do 6
godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 6 tabletek (1200mg).

Bolesne miesiączkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek, 1 do 3 razy na dobę jeśli konieczne, co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka
nie powinna przekroczyć 6 tabletek (1200 mg) na dobę.

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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