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Mig dla dzieci Forte 40 mg/ml zawiesina doustna 100 ml
 

Cena: 22,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Zawiesiny

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Skład
1 ml zawiera ibuprofen 40 mg oraz substancje pomocnicze

Wskazania i działanie

Krótkotrwałe leczenie objawowe gorączki, bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu. Gorączka różnego pochodzenia (także w
przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do
umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych, bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów
narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle zębów, bóle po
ekstrakcji zębów, bóle na skutek ząbkowania, bóle głowy, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych; jeśli w wywiadzie występował skurcz oskrzeli, astma,
nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ); w niespecyficznych zaburzeniach krwiotworzenia; w czynnej lub nawracającej chorobie wrzodowej żołądka i
(lub) dwunastnicy lub krwotokach z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej oddzielne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub
krwawienia); jeśli w wywiadzie występowały krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja w następstwie przyjmowania NLPZ; w
przypadku krwawień z naczyń mózgowych lub innych czynnych krwawień; w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek w chorobie
niedokrwiennej serca; w ciężkiej niewydolności serca; w ciężkim odwodnieniu (spowodowanym wymiotami, biegunką lub
przyjmowaniem niedostatecznej ilości płynów); u kobiet w trzecim trymestrze ciąży.

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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