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Ibum Supermax 600mg, 10 kapsułek
 

Cena: 11,48 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,6 g

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Opis produktu
 

Wskazania

lek ten wskazany jest do doraźnego, krótkotrwałego stosowania u dorosłych, w ostrych, umiarkowanych bólach różnego pochodzenia:
bóle głowy #℣佐⌡⌀眀 琀礀洀 琀愀欁簀攀 洀椀最爀攀渀礀⌡⍃倣℣, bóle zębów, bóle mięśniowe i kostne #℣佐⌡⌀眀 琀礀洀 琀愀欁簀攀 戀氀攀 瀀氀攀挀眀⌡⍃倣℣, bóle pourazowe i pooperacyjne, w
tym związane z zabiegiem stomatologicznym, nerwobóle, bolesne miesiączkowanie.

Skład

1 kapsułka zawiera: substancję czynną: 600mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%,
otoczka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, żółcień chinolinowa (E104), błękit patentowy (E131).

Działanie

przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

lek stosuje się doustnie. Kapsułkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Dorośli: zalecana dawka to 600mg ibuprofenu #℣佐⌡⌀
kapsułka#℣䍐⌡⌀ 樀攀搀渀漀爀愀稀漀眀漀⸀ 圀 爀愀稀椀攀 瀀漀琀爀稀攀戀礀 搀愀眀欁ᤀ 樀攀搀渀漀爀愀稀漀省Ԁ 㘀　　洀最 ⌡⍏倣℣1 kapsułka#℣䍐⌡⌀ 洀漁簀渀愀 瀀漀眀琀爀稀礁܀Ⰰ 稀愀挀栀漀眀甀樁Ԁ挀 漀搀猀琁ᤀ瀀 㘀 ⴀ 㠀 最漀搀稀椀渀⸀
Maksymalna dawka dobowa, bez konsultacji z lekarzem nie powinna przekroczyć 1200 mg (2 kapsułki).

Przeciwwskazania

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

 
uczulenie na którykolwiek ze składników leku; perforacja (przedziurawienie) lub krwawienie z przewodu pokarmowego związane z
uprzednim leczeniem NLPZ; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i #℣佐⌡⌀氀甀戀⌡⍃倣℣ dwunastnicy, lub też krwawienia z przewodu
pokarmowego; ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek; ciężka niewydolność serca lub choroba naczyń
wieńcowych; skaza krwotoczna #℣佐⌡⌀猀欁䈀漀渀渀漁嬁܀ 搀漀 欀爀眀愀眀椀攁䐀⌡⍃倣℣; w ostatnich trzech miesiącach ciąży; krwawienie mózgowo-naczyniowe lub
inne czynne krwawienie; jeśli pacjent jest znacznie odwodniony #℣佐⌡⌀稀 瀀漀眀漀搀甀 眀礀洀椀漀琀眀Ⰰ 戀椀攀最甀渀欀椀 氀甀戀 渀椀攀眀礀猀琀愀爀挀稀愀樁Ԁ挀攀最漀 猀瀀漁簀礀挀椀愀
płynów#℣䍐⌡⌀㬀 瀀漀渀椁簀攀樀 㠀 氀愀琀㬀 挀栀漀爀漀戀礀 愀甀琀漀椀洀洀甀渀漀氀漀最椀挀稀渀攀 ⌡⍏倣℣toczeń układowy rumieniowaty, choroby tkanki łącznej#℣䍐⌡⌀㬀 眀爀漀搀稀漀渀攀 稀愀戀甀爀稀攀渀椀愀
metabolizmu porfiryn #℣佐⌡⌀渀瀀⸀ 漀猀琀爀愀 瀀爀稀攀爀礀眀愀渀愀 瀀漀爀昀椀爀椀愀⌡⍃倣℣; zatrzymanie płynów i obrzęki związane z przyjmowaniem leków z grupy NLPZ;
czynna lub przebyta astma oskrzelowa lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości #℣佐⌡⌀瀀漀 稀愀猀琀漀猀漀眀愀渀椀甀 氀攀欀甀 洀漁簀攀 眀礀猀琁Ԁ瀀椁܀ 猀欀甀爀挀稀
oskrzeli); bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych; ospa wietrzna.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli lek Ibum Supermax
ma być stosowany w okresie planowania ciąży lub w pierwszym i #℣佐⌡⌀氀甀戀⌡⍃倣℣ drugim trymestrze ciąży, należy zastosować najmniejszą
możliwą skuteczną dawkę oraz najkrótszy możliwy okres stosowania leku. Podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży nie wolno przyjmować
leku, ponieważ mogłoby to zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym. Ibuprofen w
niewielkich ilościach przenika do mleka matek karmiących piersią. W przypadku krótkotrwałego przyjmowania ibuprofenu w dawkach
stosowanych w leczeniu bólu, szkodliwy wpływ na niemowlęta wydaje się mało prawdopodobny. Jeśli jednak zalecane jest dłuższe
przyjmowanie ibuprofenu, należy rozważyć wcześniejsze zakończenie karmienia piersią. Stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku.
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