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IBUTEVA MAX 400mg 24 tabl.
 

Cena: 11,00 PLN

Opis produktu
 

IBUTEVA MAX 400mg 24 tabl.

Tabletki powlekane IbuTeva Max to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny oraz przeciwgorączkowy. IbuTeva Max zawiera ibuprofen z grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i stosuje się go w łagodnych oraz średnio nasilonych bólach, np. ból głowy, w tym
migrenowy ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie. Lek można stosować również w celu zmniejszenia gorączki.

Skład:
1 tabletka zawiera: substancję czynną: ibuprofen 400mg, substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka
koloidalna bezwodna, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, talk, otoczka tabletki (Opadry White
06B28499): hypromeloza 5cP, hypromeloza 15cP, hypromeloza 50cP, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171). Ten lek zawiera mniej niż
1 mmol (23 mg) sodu na jedną tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Dawkowanie:

W przypadku bólu o łagodnym do umiarkowanego nasileniu i gorączce:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia (o masie od 40kg): 1/2 do 1 tabletki dziennie podawanej w pojedynczej dawce lub 3 do 4 razy na
dobę co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 3 tabletek (1200mg).

Bóle migrenowe:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała nie niższej niż 40kg): 1 tabletka podawana 1-3 razy na dobę, co 4 do 6 godzin.
Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 tabletek (1200mg).

Bolesne miesiączkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 roku życia (o masie ciała nie niższej niż 40kg): 1/2 do 1 tabletki, 1 do 3 razy na dobę jeśli konieczne,
co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka nie powinna przekraczać 3 tabletek (1200mg) na dobę.
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Tabletki należy połykać w trakcie lub po posiłku, popijając szklanką wody. Dla ułatwienia połknięcia lub dostosowania dawki, tabletkę
można podzielić na pół.

Przeciwwskazania:
Leku IbuTeva Max nie należy przyjmować:

gdy pacjent jest uczulony na ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku,
jeżeli wystąpiła u pacjenta reakcja nadwrażliwości,
w chorobie wrzodowej lub krwawieniach w żołądku lub dwunastnicy związanych z przyjmowaniem leków NLPZ lub gdy w
przeszłości wystąpiły przynajmniej dwa takie krwawienia,
gdy pacjent cierpiał na zaburzenia czynności wątroby, nerek lub serca,
gdy pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,
gdy pacjent jest znacznie odwodniony,
gdy występuje czynne krwawienie,
gdy stwierdzone zostały zaburzenia nieznanego pochodzenia, powodujące wytwarzanie nieprawidłowych komórek krwi.

Leku IbuTeva Max nie należy stosować u dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.
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