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Nurofen dla dzieci ibuprofen 125 mg czopki x 10 szt
 

Cena: 27,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 czopków

Postać Czopki

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Wstęp
Nurofen dla dzieci to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Produkt leczniczy został stworzony z
myślą o stosowaniu w kontekście leczenia bólu o nasileniu słabym lub umiarkowanym, występującym podczas takich chorób jak
przeziębienie czy grypa. Lek występuje w formie czopków, dzięki czemu jest łatwy w aplikacji.

Substancją czynną leku przeciwbólowego jest ibuprofen (Ibuprofenum). Substancja jest nie tylko bezpieczna dla dzieci, ale również jest
dobrze tolerowana przez młody organizm. Składnik wyróżnia się nie tylko działaniem przeciwbólowym, ale również przeciwzapalnym.
Ibuprofen można stosować w przypadku odczuwania niewielkiego lub umiarkowanego bólu, w takich przypadkach jak ból głowy, mięśni,
kości, zębów czy stawów.

Produkt sprzedawany w opakowaniu o pojemności 125 mg zawiera 10 czopków przeznaczonych do stosowania doodbytniczego. Lek
powinien być stosowany w oparciu o informacje dołączone do opakowania lub na podstawie zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Skład
Substancja czynna: ibuprofen (Ibuprofenum).
1 czopek zawiera 125 mg ibuprofenu.
Substancja pomocnicza: tłuszcz stały.

Wskazania i działanie
Nurofen dla dzieci jest produktem stosowanym w leczeniu bólów o nasileniu słabym lub umiarkowanym, towarzyszącym takim stanom
jak gorączka, przeziębienie czy grypa.

Działanie leku oparte jest na wybiórczym wyciszaniu aktywności enzymów odpowiedzialnych za syntezę czynników powiązanych z
występowaniem stanu zapalnego czy uczucia bólu. W ten sposób składnik aktywny zmniejsza rozwój stanu zapalnego i wspomaga
organizm w walce ze stanem zapalnym. Ibuprofen wyróżniający się działaniem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i
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przeciwgorączkowym podawany jest w formie doodbytniczej, co odpowiada za dodatkowe znieczulenie i ochronę błon śluzowych.

Dawkowanie
Lek powinien być stosowany w oparciu o zapisy w ulotce dołączanej do opakowania lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Produkt do stosowania doodbytniczego.

Dzieci o wadze od 12,5 kg do 17 kg (wiek od 2-4 lat):
Dawka początkowa - 1 czopek. W razie potrzeby drugą dawkę (1 czopek) można zastosować po 6 do 8 godzin od podania pierwszej
dawki. Nie należy stosować więcej niż 3 czopków w ciągu doby.

Dzieci o wadze 17 kg do 20,5 kg (wiek 4-6 lat):
Dawka początkowa - 1 czopek. W razie potrzeby drugą dawkę (1 czopek) można podać po 6 godzinach od podania pierwszej dawki. Nie
należy stosować więcej niż 4 czopków w ciągu doby.

W przypadku nie ustąpienia bólu, gorączki oraz innych dolegliwości charakterystycznych dla przeziębienia czy grypy, pomimo
prawidłowego podawania leku przez więcej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Nurofen dla dzieci nie powinien być stosowany u pacjentów wykazujących alergię na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
a także na którąkolwiek z pozostałych substancji obecnych w składzie preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania leku może być
również reakcja w postaci nadwrażliwości po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych w przeszłości.

Produkt nie powinien być przyjmowany u pacjentów, u których wystąpiła choroba wrzodowa żołądka, a także ciężka niewydolność
wątroby, nerek oraz niekontrolowana niewydolność serca.

Działania niepożądane
Jak w przypadku stosowania każdego leku, Nurofen dla dzieci również może w konsekwencji doprowadzi do wystąpienia objawów
niepożądanych, choć nie objawiają się one u każdego pacjenta. W przypadku tego leku mogą wystąpić następujące działania
niepożądane w określonych częstotliwościach:

Niezbyt często występujące (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):
pokrzywka lub świąd,
bóle głowy,
ból brzucha,
niestrawność,
wysypka skórna.

Rzadko występujące (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):
wzdęcia,
zaparcia,
biegunka,
nudności,
wymioty.

Bardzo rzadko występujące (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
zakażenie skóry,
zmniejszona produkcja hemoglobiny,
ostra niewydolność nerek,
zaburzenie układu krwionośnego.

Częstotliwość nieznana:
niewydolność i obrzęk serca,
nadciśnienie tętnicze,
astma,
reaktywność dróg oddechowych.
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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.
 

Galeria
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