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Ibuprom RR 400 mg 24 tabletki
 

Cena: 16,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania: bóle różnego pochodzenia o umiarkowanym i słabym nasileniu w tym: bóle głowy, migrena, bóle zębów, bóle mięśniowo-
stawowe, bóle okolicy krzyżowej, nerwobóle, bolesne miesiączkowanie, gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.

Skład: 1 tabletka zawiera: substancję czynną ibuprofen 400mg. Substancje pomocnicze to: Skład rdzenia tabletki: celuloza
mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, utwardzony olej roślinny, krospowidon, talk, krzemionka koloidalna
bezwodna; Skład otoczki tabletki: alkohol poliwynylowy #℣佐⌡⌀䔀 ㈀　㌀⌡⍃倣℣, makrogol 3350 #℣佐⌡⌀䔀㔀㈀⌡⍃倣℣, tytanu dwutlenek #℣佐⌡⌀䔀 㜀⌡⍃倣℣, talk #℣佐⌡⌀䔀 㔀㔀㌀戀⌡⍃倣℣,
mieszanina glinu potasu krzemianu #℣佐⌡⌀䔀 㔀㔀㔀⌡⍃倣℣ i tytanu dwutlenku #℣佐⌡⌀䔀 㜀⌡⍃倣℣, wosk Carnauba. Skład tuszu do nadruku: szelak glazura ok.45%
#℣佐⌡⌀㈀　─ 攀猀琀爀礀昀椀欀漀眀愀渀愀⌡⍃倣℣ w etanolu, tytanu dwutlenek #℣佐⌡⌀䔀 㜀㈀⌡⍃倣℣, glikol propylenowy #℣佐⌡⌀䔀 㔀㈀　⌡⍃倣℣. alkohol izopropylowy, amonowy wodorotlenek
28% (E 527), symetykon.

Działanie: Ibuprom RR to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy. Wskazaniem do stosowania leku są bóle różnego
pochodzenia o umiarkowanym i słabym nasileniu w tym: bóle głowy, migrena, bóle zębów, bóle mięśniowo-stawowe, bóle okolicy
krzyżowej, nerwobóle, bolesne miesiączkowanie, gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.

Dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: w doraźnym leczeniu: 1 tabletka doustnie co 4 - 6 godzin. Nie należy stosować dawki
większej niż 3 tabletki na dobę. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagana
modyfikacja dawkowania. Nie wolno przyjmować leku przez okres ponad 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania: produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję
pomocniczą produktu leczniczego; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych #℣佐⌡⌀一䰀倀娀⌡⍃倣℣ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z
czynną lub w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i #℣佐⌡⌀氀甀戀⌡⍃倣℣ dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po
zastosowaniu NLPZ; ze skazą krwotoczną; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością
serca #℣佐⌡⌀欀氀愀猀愀 䤀嘀 眀最 一夀䠀䄀⌡⍃倣℣; w III trymestrze ciąży; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory
COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych).
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