
 
Apteka Urtica

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

  

Ibuprom 200 mg 96 tabletek
 

Cena: 47,63 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania: bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle
okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe; bolesne miesiączkowanie; gorączka #℣佐⌡⌀洀椁ᤀ搀稀礀 椀渀渀礀洀椀 眀 瀀爀稀攀戀椀攀最甀 最爀礀瀀礀Ⰰ
przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Skład: 1 tabletka zawiera: substancje czynne: 200mg ibuprofenu; substancje dodatkowe: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, skrobia
żelowana, guma Guar, talk, krospowidon #℣佐⌡⌀琀礀瀀 䄀⌡⍃倣℣, krzemionka koloidalna uwodniona, olej roślinny utwardzony; skład otoczki:
hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, talk, żelatyna, sacharoza, kaolin, cukier konfekcjonowany #℣佐⌡⌀洀椀攀猀稀愀渀椀渀愀 猀愀挀栀愀爀漀稀礀 椀 猀欀爀漀戀椀
kukurydzianej#℣䍐⌡⌀Ⰰ 省ᤀ最氀愀渀 眀愀瀀渀椀愀Ⰰ 最甀洀愀 愀欀愀挀樀漀眀愀Ⰰ 琀礀琀愀渀甀 搀眀甀琀氀攀渀攀欀 ⌡⍏倣℣E 171#℣䍐⌡⌀Ⰰ 戀愀爀眀渀椀欀 戀椀愁䈀礀 ⴀ 伀瀀愀氀甀砀 圀栀椀琀攀 䄀匀 㜀　　　Ⰰ 眀漀猀欀 䌀愀爀渀愀甀戀愀Ⰰ 琀甀猀稀
czarny - Opacode Black S-1-17823.

Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie: - dzieci w wieku od 6. do 9. lat #℣佐⌡⌀洀愀猀愀 挀椀愁䈀愀 ㈀　ⴀ㈀㤀欀最⌡⍃倣℣: w doraźnym leczeniu 1 tabletka doustnie co 6-8 godzin po posiłkach.
Nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę #℣佐⌡⌀洀愀欀猀礀洀愀氀渀愀 搀愀眀欀愀 搀漀戀漀眀愀 㘀　　洀最 眀 搀愀眀欀愀挀栀 瀀漀搀稀椀攀氀漀渀礀挀栀⌡⍃倣℣; - dzieci w
wieku od 10. do 12. lat #℣佐⌡⌀洀愀猀愀 挀椀愁䈀愀 ㌀　ⴀ㌀㤀欀最⌡⍃倣℣: w doraźnym leczeniu 1 tabletka doustnie co 6 godzin po posiłkach. Nie należy stosować
dawki większej niż 4 tabletki na dobę #℣佐⌡⌀洀愀欀猀礀洀愀氀渀愀 搀愀眀欀愀 搀漀戀漀眀愀 㠀　　洀最 眀 搀愀眀欀愀挀栀 瀀漀搀稀椀攀氀漀渀礀挀栀⌡⍃倣℣; - dorośli i dzieci powyżej 12. lat: w
doraźnym leczeniu 1 do 2 tabletek doustnie co 4 godziny po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek na dobę
#℣佐⌡⌀洀愀欀猀礀洀愀氀渀愀 搀愀眀欀愀 搀漀戀漀眀愀 ㈀　　洀最 眀 搀愀眀欀愀挀栀 瀀漀搀稀椀攀氀漀渀礀挀栀⌡⍃倣℣. Należy przestrzegać co najmniej 4-6 godzinnego odstępu między
kolejnymi dawkami. Nie należy zwiększać zalecanej dawki.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen, lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku, na kwas acetylosalicylowy lub inny lek z
grupy NLPZ, czynna lub przebyta choroba wrzodowa, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, ciężka niewydolność
serca, wiek poniżej 6. lat, III trymestr ciąży, jednoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Leku nie należy stosować u
dzieci w wieku poniżej 6. lat.
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