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Nurofen dla dzieci ibuprofen 60 mg czopki x 10 szt
 

Cena: 19,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 czopków

Postać Czopki

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Nurofen dla dzieci w postaci czopków przeznaczonych do stosowania doodbytniczego jest produktem o działaniu
przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Preparat można podawać dzieciom w sytuacjach, gdy stosowanie leków
doustnych jest niewskazane lub niemożliwe. Składnikiem czynnym leku jest ibuprofen. Czopki można podawać dzieciom od 3. miesiąca
życia, o masie ciała wynoszącej od 6,0 kg do 12,5 kg. Na co jest Nurofen dla dzieci? Wskazaniem do stosowania leku są lekkie i
umiarkowane dolegliwości bólowe oraz gorączka. Lek można stosować między innymi przy bólach kości, mięśni, głowy czy zębów, a
poza tym może być pomocny przy dolegliwościach bólowych stawów.

W opakowaniu znajduje się 10 czopków przeznaczonych do stosowania doodbytniczego Nurofen dla dzieci ibuprofen 60 mg. W skład
1 czopka wchodzi 60 mg ibuprofenu oraz składniki pomocnicze. Zanim lek zostanie zastosowany u dziecka, należy zapoznać się z
treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, podane przez producenta dawkowanie leku Nurofen dla dzieci
powinno być przestrzegane. Czopki przeznaczone są do podawania doodbytniczego. Można korzystać z nich jedynie krótkotrwale.

W przypadku dzieci o masie ciała wynoszącej 6–8 kg zaleca się podanie dawki początkowej, czyli 1 czopka. Jeśli będzie to konieczne,
kolejną dawkę można podać po 6–8 godzinach. Jednocześnie nie należy przekraczać dawki 3 czopków na dobę. Zalecane dawkowanie
u dzieci o masie ciała 8–12,5 kg to 1 czopek jednorazowo, a w razie konieczności kolejne dawki mogą być podawane co min. 6 godzin.
Nie należy stosować więcej niż 4 czopków na dobę. Jeśli dziecko ma 3–6 miesięcy, a objawy nie ustąpią po dobie stosowania leku lub
się nasilą, zaleca się konsultację z lekarzem. Jeśli dziecko ma więcej niż 6 miesięcy, konsultacja z lekarzem jest wskazana w przypadku
gdy objawy nie ustąpią po 3 dniach lub się nasilą.

Lek Nurofen dla dzieci może wiązać się z działaniami niepożądanymi, chociaż ich wystąpienie nie musi dotyczyć każdego dziecka.
Skutki uboczne można zminimalizować, stosując możliwie najmniejszą dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas. Działania
niepożądane leku Nurofen dla dzieci w postaci czopków opisano w dołączonej do opakowania ulotce. Podano w niej również
częstotliwość występowania poszczególnych skutków ubocznych.

Nie każdemu dziecku można podawać lek Nurofen w postaci czopków. Przeciwwskazaniem do ich stosowania jest nadwrażliwość na
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ibuprofen lub składniki pomocnicze czopków. Preparat nie może być również podawany dzieciom nadwrażliwym na inne niesteroidowe
leki przeciwzapalne. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy lub o masie ciała poniżej 6,0 kg. 
Przeciwwskazanie do stosowania leku Nurofen dla dzieci stanowi także choroba wrzodowa żołądka, a oprócz tego niekontrolowana
niewydolność serca. Preparatu nie należy przyjmować przy ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek. Pozostałe przeciwwskazania
podano w ulotce.

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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