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Nurofen Forte ibuprofen 400 mg na silny ból i gorączkę
tabletki x 24 szt
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 tabl

Postać Tabletki

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Nurofen Forte w postaci tabletek powlekanych jest produktem stosowanym na silne dolegliwości bólowe oraz gorączkę. W
składzie tabletek znajduje się wysoka dawka ibuprofenu – tabletki należy stosować doraźnie i w możliwie najniższych dawkach przez jak
najkrótszy czas. Lek ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Może być stosowany przez pacjentów
dorosłych i młodzież w wieku powyżej 12 lat.

Na co jest Nurofen Forte? Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe różnego pochodzenia. Lek może być pomocny w
przypadku dolegliwości bólowych głowy lub zębów, poza tym można go wykorzystać do złagodzenia dolegliwości bólowych mięśni i
stawów. Znajduje też zastosowanie przy bolesnym miesiączkowaniu, a dodatkowo można go wykorzystać przy nerwobólach i bólach
okolicy krzyżowej. Wskazaniem do stosowania leku jest również gorączka, która towarzyszy przeziębieniu i grypie. Z polecenia lekarza 
lek Nurofen Forte można stosować także w innych przypadkach niż te wskazane w ulotce, jednak wówczas lekarz powinien dobrać
odpowiednie dla pacjenta dawkowanie produktu.

W opakowaniu znajdują się 24 tabletki Nurofen Forte. W skład 1 tabletki leku wchodzi 400 mg ibuprofenu oraz składniki pomocnicze.
Lek należy stosować zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania, chyba że lekarz wyda inne zalecenia. Pacjenci dorośli i młodzież w
wieku powyżej 12 lat mogą przyjmować 1 tabletkę Nurofen Forte nie częściej niż co 4 godziny, każdorazowo popijając ją odpowiednią
ilością płynu. Nie zaleca się przyjmowania większej dawki dobowej Nurofen Forte niż 3 tabletki. Bez konsultacji z lekarzem pacjent nie
powinien stosować leku Nurofen Forte dłużej niż 3 dni.

Lek Nurofen Forte może powodować działania niepożądane, jednak nie występują one u każdej osoby, która stosuje produkt. Niezbyt
częste skutki uboczne Nurofen Forte to bóle brzucha, niestrawność i nudności, poza tym tabletki mogą przyczynić się do dolegliwości
bólowych głowy, wysypek skórnych różnego rodzaju, a oprócz tego do pokrzywki i świądu. Rzadkie działania niepożądane leku Nurofen
Forte to biegunka, wymioty oraz zaparcia, a oprócz tego wzdęcia i zapalenie śluzówki żołądka. Lek może też powodować zawroty głowy,
a poza tym przyczynić się do wystąpienia drażliwości, zmęczenia czy szumów usznych. Możliwe są też bardzo rzadkie skutki uboczne
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Nurofen Forte oraz te o nieznanej częstości występowania – opisano je w ulotce leku.

Przeciwwskazania tabletek Nurofen Forte obejmują nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ lub jakikolwiek z pozostałych składników
leku. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany w przypadku zaburzeń czynności wątroby, nerek lub serca, a oprócz tego w
przypadku zaburzeń krzepnięcia krwi. Przeciwwskazaniem do stosowania tabletek Nurofen Forte jest też czynna lub przebyta astma
oskrzelowa bądź reakcje alergiczne, które wystąpiły u pacjenta w przeszłości. Ze względu na możliwe interakcje przeciwwskazaniem
może być też stosowanie niektórych leków – szczegóły opisano w ulotce.

Opis
Ibuprofenum, 400 mg

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Działanie:
Przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe

Wskazania do stosowania:
Bóle różnego pochodzenia, takie jak:

bóle głowy
bóle okolicy krzyżowej
bóle zębów
nerwobóle
bóle mięśni i stawów
bolesne miesiączkowanie

Gorączka w przebiegu grypy i przeziębienia.

Składniki
1 tabletka zawiera substancję czynną - ibuprofen 400 mg oraz substancje pomocnicze

Stosowanie
Dawkowanie i sposób stosowania
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. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Jeśli pomimo przyjmowania leku dolegliwości bólowe i
gorączka nie ustępują, nasilają się lub pojawią się nowe, dodatkowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania..

Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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