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Nurofen dla dzieci Junior ibuprofen 100 mg kapsułki do żucia
x 12 szt
 

Cena: 30,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 12 kaps

Postać Kapsułki

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp

Dla dzieci od 7. roku życia
Innowacyjny, jedyny w Polsce lek w postaci kapsułek do żucia, elastycznych o przyjemnym pomarańczowym smaku
Ulga w bólu i gorączce
Możliwość podawania leku w dowolnych warunkach- bez popijania

Skład
Każda kapsułka zawiera 100 mg ibuprofenu. Zawiera glukozę, sacharozę, lecytynę sojową.

Wskazania i działanie
Nurofen dla dzieci Junior jest wskazany do stosowania u dzieci o masie od 20 kg (w wieku 7 lat) do 40 kg (w wieku 12 lat). Lek jest
przeznaczony do obniżania gorączki i leczenia łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból gardła, ból zęba, ból ucha, ból głowy
oraz niewielkie bóle i skręcenia oraz do łagodzenia objawów przeziębienia i grypy.
Nie ma potrzeby popijania wodą.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 7 lat lub dzieciom o masie ciała mniejszej niż 20 kg.

Dawkowanie
20-29 kg (7-9 lat): 2 kapsułki, 3 razy w ciągu 24 godzin.
30-40 kg (10-12 lat): 3 kapsułki, 3 razy w ciągu 24 godzin.
Dawki należy podawać co około 6 do 8 godzin (lub zachowując co najmniej 6 godzinny odstęp pomiędzy dawkami).
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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.
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