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Nurofen ibuprofen 200 mg na ból i gorączkę tabletki x 12 szt
 

Cena: 7,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 tabl

Postać Tabletki

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Nurofen w postaci tabletek powlekanych z ibuprofenem przeznaczony jest do stosowania w przypadku walki z bólem o łagodnym
lub umiarkowanym nasileniu. Jego substancja czynna – ibuprofen – należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i
posiada właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe. Produkt sprawdzi się zatem również w przypadku
gorączki różnego pochodzenia. Tabletki Nurofen przeznaczone są dla osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 20
kg (od około 6 lat).

Na co jest Nurofen w postaci tabletek powlekanych? Produkt może być przydatny w przypadku bolesnego miesiączkowania, bólów
głowy i zębów, a także w przypadku nerwobóli i bólów mięśniowych. Jego zastosowanie może okazać się przydatne przy bólach
kostnych i stawowych, a oprócz tego przy bólach i gorączkach towarzyszących przeziębieniu i grypie. W opakowaniu znajduje się 12 
tabletek powlekanych Nurofen. Każda z nich zawiera 200 mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze. Zalecane dawkowanie Nurofen
opisano w dołączonej do opakowania ulotce i należy go przestrzegać, chyba że lekarz zaleci inaczej. Nie powinno się przekraczać dawek
leku większych niż zalecane, gdyż może to prowadzić do pojawienia się zagrażających zdrowiu objawów.

W przypadku dzieci optymalne dawkowanie jednorazowe wynosi 7-10 mg/kg masy ciała, a dawki można powtarzać 3-4 razy na dobę.
Odpowiada to dawce dobowej ibuprofenu, która wynosi 20-30 mg/kg masy ciała. Dawkowanie u dzieci w wieku 6-9 lat (20-30 kg) to 1
tabletka 200 mg jednorazowo i jednocześnie nie więcej niż 3 tabletki na dobę (min. co 6 godzin). Dawkowanie u dzieci w wieku 9-12 lat
(30-40 kg) to 1 tabletka nie częściej niż co 4-6 godzin (max. 4 tabletki na dobę). W przypadku osób dorosłych i młodzieży w wieku
powyżej 12 lat (od 40 kg) zalecane dawkowanie to 1-2 tabletki co 4-6 godzin, jednocześnie nie przekraczając 6 tabletek na dobę.

Przyjmując lek Nurofen należy liczyć się z możliwością wystąpienia jego działań niepożądanych, chociaż nie muszą one pojawić się u
każdego. Do niezbyt częstych skutków ubocznych Nurofen zalicza się bóle brzucha, niestrawność i nudności, a także świąd, wysypkę i
pokrzywkę, a oprócz tego bóle głowy. Rzadko występuje natomiast biegunka bądź zaparcia, a dodatkowo wzdęcia, wymioty i zapalenie
śluzówki żołądka. Możliwe są również szumy uszne, zawroty głowy oraz zmęczenie i drażliwość. Tabletki powlekane Nurofen
przyczynić mogą się do bezsenności, pobudzenia, zaburzeń psychotycznych i depresyjnych. Jeśli chodzi o bardzo rzadkie działania
niepożądane Nurofen, w ulotce wymienia się wrzody trawienne, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej oraz perforacje bądź krwawienia z
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przewodu pokarmowego, a dodatkowo występowanie krwawych wymiotów i smolistych stolców, czy też zaostrzenie choroby Crohna i
zapalenia jelita grubego.

Przeciwwskazania leku Nurofen obejmują nadwrażliwość na ibuprofen bądź jakikolwiek z dodatkowych składników tabletek. Preparatu
nie powinny przyjmować także osoby z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, czy też inne leki z grupy NLPZ. Przeciwwskazaniem
jest choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy (czynna lub występująca w przeszłości), a dodatkowo perforacje bądź krwawienia
przewodu pokarmowego w wywiadzie, które były następstwem przyjmowania NLPZ. Produktu nie powinni stosować pacjenci z ciężką
niewydolnością wątroby, nerek lub serca, a dodatkowo osoby ze skazą krwotoczną i kobiety w ostatnim trymestrze ciąży. Leku nie wolno
również podawać dzieciom o masie ciała mniejszej niż 20 kg. W ulotce opisano nie tylko przeciwwskazania, ale dodatkowo
wyszczególniono grupy pacjentów, którzy powinni skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym skorzystaniem z tabletek Nurofen.
Wymienia się tu między innymi astmę oskrzelową, przyjmowanie innych leków, choroby przewodu pokarmowego, nadciśnienie tętnicze,
czy też toczeń rumieniowaty układowy.

Opis
Ibuprofenum, 200 mg

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Wskazania do stosowania
Bóle różnego pochodzenia (bóle głowy, bóle zębów np. po ekstrakcji, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące
grypie i przeziębieniu).
Gorączka. Bolesne miesiączkowanie.

Składniki
1 tabletka zawiera substancję czynną ibuprofen 200 mg, Zawiera również sacharozę, Wykaz substancji pomocniczych - patrz ulotka do
pacjenta

Stosowanie
Dawkowanie i sposób stosowania
Dzieci od 6 do 9 lat (20 do 30 kg): w razie potrzeby, 1 tabletka 200 mg co 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 3 tabletki/dobę (600
mg).
Dzieci od 9 do 12 lat (30 do 40 kg): w razie potrzeby, 1 tabletka 200 mg co 4 do 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 4 tabletki/dobę
(800 mg).
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40 kg): Dawka początkowa - dwie tabletki, następnie w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4
do 6 godzin. Tabletki należy popić wodą. Nie stosować więcej niż 6 tabletek (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Należy zachować
czterogodzinną przerwę między dawkami. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku podczas
posiłku.
Jeśli pomimo przyjmowania leku dolegliwości bólowe nie ustąpią, nasilą się lub wystąpią nowe, dodatkowe objawy, należy skontaktować
się z lekarzem.
Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przeciwwskazania
Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny. Nie stosować u pacjentów o masie ciała poniżej 20 kg.

Producent
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

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.
 

Galeria
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