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IBURAPID 400mg 20 tabl. powlekanych
 

Cena: 10,90 PLN

Opis produktu
 

IBURAPID 400mg 20 tabl. powlekanych NORD FARM

Wskazania do stosowania:
Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, m.in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle,
bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu). Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy,
przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Bolesne miesiączkowanie.

Dawkowanie i sposób użycia:
Tabletki powlekane Iburapid 400 mg przeznaczone są dla dorosłych i młodzieży o masie ciała od 40 kg (w wieku od 12 lat).
Dorośli i młodzież (w wieku od około 12 lat) o masie ciała 40 kg i większej:
Dawka początkowa ibuprofenu to 200 mg lub 400 mg. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien być ustalany odpowiednio do
występujących objawów i przy uwzględnieniu maksymalnej zalecanej dawki dobowej. Nie powinien być on krótszy niż 6 godzin w
przypadku dawki 400 mg. W ciągu 24 godzin nie należy przekraczać całkowitej dawki 1200 mg ibuprofenu.
Dawkowanie w przypadku migrenowego bólu głowy: to 400 mg w dawce pojedynczej, a w razie konieczności 400 mg co 4 - 6 godzin.
Maksymalna dawka dobowa ibuprofenu nie powinna
przekraczać 1200 mg. Przyjmowanie produktu leczniczego należy ograniczyć do maksymalnie dwóch lub trzech dni w tygodniu.

Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się
przyjmowanie produktu leczniczego Iburapid podczas posiłków.

Skład:
Ibuprofenum, każda tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu oraz substancje pomocnicze.
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, powidon K30,talk,
dimetykon, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka tabletki: talk, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, czerwień koszenilowa (E 124), azorubina (E 122),
dimetykon.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.bonifratrzy.pl


 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

 
Przeciwwskazania:
Uczulenie na składniki preparatu oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), jeśli po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub
astmy oskrzelowej, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub przebytą, perforacją lub krwawieniem,
również z tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ, u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub
ciężką niewydolnością serca, u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2
(zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych), w III trymestrze ciąży, w przypadku skazy krwotocznej.
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