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Mig 400 mg x 10 tabl powlekanych
 

Cena: 7,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka zawiera: Ibuprofenum 400&nbsp;mg, tabletki powlekane.

Wskazania i działanie

MIG jest lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym (niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, NLPZ) wykazującym działanie
obniżające gorączkę (przeciwgorączkowe).
Wskazania do stosowania MIG: ból o łagodnym i umiarkowanym nasileniu; gorączka.

Dawkowanie
Do podawania doustnego. Tabletki powlekane należy połykać w całości popijając dużą ilością płynu.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (mc. ≥40 kg): 200-400 mg jednorazowo, dawka dobowa 1200 mg;
dzieci 10-12 lat (30-39 kg): 200 mg jednorazowo, dawka dobowa 800 mg;
dzieci 6-9 lat (mc. 20-29 kg): 200 mg, dawka dobowa 600 mg.
Przerwa między dawkami powinna wynosić nie mniej niż 6 h.
Tabletki należy połykać w całości popijając dużą ilością płynu, w trakcie lub po posiłku. Pacjentom z wrażliwym przewodem
pokarmowym zaleca się przyjmowanie tabletek podczas posiłków

Przeciwwskazania

w przypadku alergii (nadwrażliwości) na substancję czynną ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;
jeśli u pacjenta w przeszłości występowały reakcje alergiczne po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takie jak:
napady astmy;
obrzęk błony śluzowej nosa;
reakcje skórne (np. zaczerwienienie, pokrzywka lub podobne reakcje);
w niespecyficznych zaburzeniach krwiotworzenia;
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w czynnej lub nawracającej w wywiadzie chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzodach trawiennych) lub
krwawieniach z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej oddzielne przypadki stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia);
w przypadku perforacji lub krwawień z przewodu pokarmowego, związanych z wcześniejszym leczeniem NLPZ;
jeśli u pacjenta występuje krwawienie mózgowe (krwawienia mózgowo-naczyniowe) lub inne czynne krwawienie;
w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby;
w ciężkiej niewydolności serca;
u kobiet w trzech ostatnich miesiącach ciąży.
Dzieci - nie należy stosować leku MIG u dzieci w wieku poniżej 6 lat lub o masie ciała poniżej 20&nbsp;kg, ponieważ produkt
leczniczy MIG nie jest odpowiedni w tej grupie wiekowej ze względu na zawartość substancji czynnej.

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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