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Mig 400 mg x 20 tabl powlekanych
 

Cena: 9,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Mig 400 mg w postaci tabletek powlekanych to środek działający przeciwzapalnie i przeciwbólowo, a także przeciwgorączkowo,
którego substancją czynną jest ibuprofen. Przeznaczony jest dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci od około 6 lat (od masy ciała
wynoszącej 20 kg).

Na co jest lek Mig? Wskazaniem do jego stosowania są dolegliwości bólowe o łagodnym i umiarkowanym nasileniu. Produkt może być
pomocny również do walki z gorączką. Składnikiem czynnym tabletek powlekanych jest ibuprofen, czyli niesteroidowy lek
przeciwzapalny (NLPZ) o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych. W opakowaniu znajduje się 20 
tabletek powlekanych Mig. W skład każdej z nich wchodzi 400 mg ibuprofenu oraz składniki pomocnicze. Produkt leczniczy należy
stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według wskazań lekarza. Odstęp między kolejnymi dawkami leku nie powinien
być mniejszy niż 6 godzin, a produkt powinien być stosowany przez możliwie najkrótszy czas i w możliwie najmniejszej dawce, która
łagodzi objawy. Jeśli mimo stosowania leku Mig objawy (ból i gorączka) będą się utrzymywać lub wręcz ulegną nasileniu, zaleca się
kontakt z lekarzem. Leku Mig nie powinno się łączyć z alkoholem, gdyż może zwiększać ilość działań niepożądanych, w tym zwłaszcza
tych związanych z przewodem pokarmowym oraz centralnym układem nerwowym.

Zalecana dawka w przypadku masy ciała 20–29 kg (dzieci w wieku 6–9 lat) to ½ tabletki Mig jednorazowo i nie więcej niż 1½ tabletki na
dobę. Odpowiada to dawce jednorazowej 200 mg ibuprofenu oraz dawce dobowej 600 mg ibuprofenu. Jeśli Mig ma być podawany
dzieciom o masie ciała 30–39 kg (w wieku 10–11 lat), zalecana dawka jednorazowa to ½ tabletki powlekanej, a maksymalna dawka
dobowa to 2 tabletki powlekane. Odpowiada to dawce jednorazowej 200 mg ibuprofenu oraz dawce dobowej 800 mg ibuprofenu. W
przypadku podawania leku Mig osobom o masie ciała większej lub równej 40 kg (młodzież od 12 lat i osoby dorosłe) należy stosować ½
lub 1 tabletkę powlekaną jednorazowo i nie więcej niż 3 tabletki powlekane na dobę. Odpowiada to dawce jednorazowej 200–400 mg
ibuprofenu oraz dawce dobowej 1200 mg ibuprofenu. Nie powinno się stosować dawki leku większej niż zalecana.

Jak każdy lek, również tabletki Mig mogą przyczynić się u niektórych pacjentów do wystąpienia działań niepożądanych. Częste skutki
uboczne ibuprofenu to dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, nudności i wymioty, wzdęcia, zgaga, biegunka,
zaparcia czy też niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego. Niezbyt często natomiast pojawiają się reakcje nadwrażliwości
różnego typu (a ich wystąpienie wymaga pilnego kontaktu z lekarzem) oraz zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, w
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tym zmęczenie, bóle głowy, zamroczenie, drażliwość, pobudzenie czy zawroty głowy. Pozostałe skutki uboczne Mig opisano w
dołączonej do opakowania ulotce.

Mig jest lekiem posiadającym również przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy pacjent powinien go stosować. Nie powinien być
przyjmowany przez osoby z nadwrażliwością na ibuprofen bądź na którąkolwiek z substancji wchodzącą w skład tabletek. Pacjenci,
którzy w przeszłości mieli incydent reakcji alergicznej w związku z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego bądź innych NLPZ, też nie
powinni stosować leku, podobnie jak osoby, u których w przeszłości występowały krwawienia z przewodu pokarmowego po zażyciu
NLPZ. Produktu nie powinno się przyjmować również w przypadku czynnej bądź nawracającej choroby wrzodowej (żołądka lub
dwunastnicy), a także w związku z występującymi niespecyficznymi zaburzeniami krwiotworzenia. Lek nie jest przeznaczony dla
pacjentów z krwawieniami z przewodu pokarmowego, z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek, a dodatkowo dla osób z
czynnymi krwawieniami (w tym mózgowo-naczyniowymi).

Tabletki Mig nie powinny być przyjmowane przez pacjentki będące w 3 ostatnich miesiącach ciąży, a także przez dzieci w wieku poniżej
6 lat lub o masie ciała mniejszej niż 20 kg. Należy uważać na podawanie produktu odwodnionym dzieciom i młodzieży, gdyż istnieje
ryzyko uszkodzenia funkcji nerek. Produkt może wchodzić również w interakcje z niektórymi lekami.

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
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;
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
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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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