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Nurofen Mięśnie i Stawy ibuprofen 400 mg ból mięśni i
stawów tabletki x 24 szt
 

Cena: 23,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 tabl

Postać Tabletki

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wstęp

Tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu
Działa na bóle różnego pochodzenia o małym i umiarkowanym nasileniu
Pomaga w łagodzeniu bólów okolicy krzyżowej
Skuteczny w uśmierzaniu nerwobóli
Efektywny w zwalczaniu bólów mięśni i stawów

Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen
1 tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu w postaci dwuwodnej soli sodowej ibuprofenu 512 mg.

Substancje pomocnicze to: kroskarmeloza sodowa, ksylitol, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka
koloidalna bezwodna, skład otoczki: karmeloza sodowa, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, sacharoza, tytanu
dwutlenek,makrogol 6000, atrament Opacode S-1-15094 (szelak, żelaza tlenek czerwony (E 172), glikol propylenowy, amonowy
wodorotlenek (E 527), simeticon)

Wskazania i działanie
Ibuprofen należy do leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), mających właściwości przeciwbólowe,
przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Lek jest przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:

Bóle różnego pochodzenia o słabym i umiarkowanym nasileniu:
bóle okolicy krzyżowej
nerwobóle
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bóle mięśni i stawów

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Nurofen Mięśnie i Stawy Forte

jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz na inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne
jeśli u pacjenta po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
występowały kiedykolwiek w przeszłości reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy lub
astma oskrzelowa)
u pacjentów z czynnym lub występującym w przeszłości nawracającym wrzodem trawiennym lub krwawieniem (dwa lub więcej
wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia)
u pacjentów z perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowego w przeszłości, związanymi z wcześniejszym leczeniem
NLPZ
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, ciężką niewydolność nerek lub ciężką niewydolność serca
jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym leki zwane inhibitorami COX-2 (zwiększone
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych)
jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży
jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletkę co cztery godziny. Tabletki popijać wodą. Nie stosować więcej niż 3 tabletki w ciągu doby.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Nurofen Mięśnie i Stawy Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt często:

pokrzywka i świąd
 bóle głowy
ból brzucha, nudności, niestrawność
różnego rodzaju wysypki skórne

Rzadko:

zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie
zaburzenia psychotyczne, depresja
szumy uszne
biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty zapalenie błony śluzowej żołądka
obrzęk
drażliwość, zmęczenie

Bardzo rzadko:

zaburzenia wskaźników morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia – zmniejszenie liczby białych krwinek - leukocytów,
trombocytopenia – zmniejszanie liczby płytek krwi, pancytopenia – zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze
wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi: krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi, agranulocytoza –
brak pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów). Do pierwszych objawów należą: gorączka, ból gardła, powierzchowne
owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, niewyjaśnione krwawienie i siniaczenie
ciężkie reakcje nadwrażliwości. Objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, języka lub krtani, duszność, tachykardię, spadek
ciśnienia krwi (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs)
aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
niewydolność serca i obrzęk
nadciśnienie tętnicze
wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce, krwawe wymioty (czasem ze skutkiem
śmiertelnym, szczególnie u osób starszych), wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita
grubego oraz choroby Leśniowskiego i Crohna
ciężkie reakcje skórne, takie jak reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne
martwicze oddzielanie się naskórka
zaburzenia czynności wątroby
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ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, szczególnie przy długotrwałym użyciu, powodująca wzrost stężenia
mocznika w surowicy krwi i obrzęki, hipernatremia
zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie ilości wydalanego moczu

Częstość nieznana:

nadreaktywność dróg oddechowych, w tym astma.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych lek należy odstawić i skonsultować się z lekarzem

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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