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Nurofen Forte ibuprofen 400 mg na silny ból i gorączkę
tabletki x 12 szt
 

Cena: 12,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 tabl

Postać Tabletki

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp

Efektywne działanie w przypadku ostrego bólu
Działa na bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego
Niweluje gorączkę różnego pochodzenia
Do stosowania powyżej 12 roku życia

Skład
Substancja czynna: 1 tabl. powl. zawiera 400 mg ibuprofenu.

Wskazania i działanie

Do stosowania doraźnie w słabych lub umiarkowanych bólach różnego pochodzenia (głowy, zębów, gardła, uszu, nerwobólach,
mięśniowych, stawowych, towarzyszących przeziębieniom i grypie); w gorączce (m.in. w grypie, przeziębieniach); w
&quot;zespole bolesnego miesiączkowania&quot;.

Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo przez hamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej; przeciwobrzękowo,
poprawia ruchomość stawów i usuwa uczucie zdrętwienia w stawach. W bólach miesiączkowych zmniejsza stężenie PGF2&#940; i
PGE2 przez co łagodzi stany skurczowe w miednicy małej, zmniejsza napięcie mięśnia macicy. Szybko wchłania się z przewodu
pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 1-2 h. W 90% wiąże się z białkami osocza, ale w dawkach
terapeutycznych nie wypiera z powiązań z białkami (w odróżnieniu od innych pochodnych kwasu propionowego) doustnych leków
przeciwzakrzepowych. Przenika do jam stawowych, gdzie stężenie leku utrzymuje się stosunkowo długo, nawet po zmniejszeniu
stężenia we krwi. Metabolizowany jest w wątrobie do pochodnych hydroksylowych i karboksylowych. T0,5 wynosi 2 h. Wydalany jest z
moczem w 60-90% w postaci metabolitów; nie wykazuje tendencji do kumulacji w organizmie.
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Dawkowanie
Lek należy stosować doustnie, krótkotrwale.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę co 4 godziny. Tabletki należy popić płynem. Nie stosować więcej niż 3 tabletki (1200
mg ibuprofenu) w ciągu doby.
W przypadku niewydolności wątroby lub nerek, lekarz ustali indywidualne dawkowanie.
Lek nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku: modyfikacja dawki nie jest konieczna. Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu oraz inne NLPZ. Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy. W
przeszłości, po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ, objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki skórnej lub astmy
oskrzelowej. III trymestr ciąży. Dzieci poniżej 12 r.ż. Ostrożnie stosować u chorych z niewydolnością mięśnia sercowego, nerek i wątroby,
u osób z astmą oskrzelową, nadciśnieniem tętniczym, układowym toczniem rumieniowatym lub innymi chorobami tkanki łącznej; u
chorych z zaburzeniami krzepliwości krwi, leczonych lekami przeciwzakrzepowymi, moczopędnymi, nasercowymi, innymi NLPZ, u osób
w podeszłym wieku, a także przy jednoczesnym spożywaniu alkoholu. Ze względu na zawartość maltitolu i sorbitolu w preparacie
Nurofen Ultrafast ostrożnie stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy. W III trymestrze ciąży preparat jest
przeciwwskazany (opóźnienie akcji porodowej lub wydłużenie czasu jej trwania). W I i II trymestrze ciąży preparat może być stosowany
jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Ibuprofen i jego metabolity mogą
w niewielkich ilościach przenikać do mleka matki. W dawkach zalecanych dla ww. wskazań przy krótkotrwałym stosowaniu nie ma
konieczności odstawienia niemowląt od piersi.

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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