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AXOPROFEN FORTE 400 mg 50 tabletek
 

Cena: 14,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent ARISTO PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

WłaściwościAXOPROFEN FORTE 400 mg 50 tabletekLek Axoprofen Forte zawiera ibuprofen, który należy do grupy leków zwanej
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które działają poprzez zmniejszanie bólu, stanu zapalnego i gorączki.Lek Axoprofen Forte
stosuje się w następujących przypadkach: gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu
odczynu poszczepiennego) oraz bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak: bóle głowy, gardła i mięśni
np. w przebiegu zakażeń wirusowych, bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia), bóle na
skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle na skutek ząbkowania, bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle
głowy (włącznie z migreną, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.Zalecane spożycieDoustnie. Tabletki należy
połykać w całości, popijając szklanką wody. Pacjenci dorośli i młodzież o masie ciała od 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej) połowa tabletki
400 mg (to jest 200 mg) lub jedna cała tabletka (400 mg) podawane w dawce pojedynczej. Jeśli konieczne, można przyjąć dodatkowe
dawki, tj. połowę tabletki lub jedną całą. Odpowiednią przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami ustala się w zależności od objawów oraz z
uwzględnieniem maksymalnej dawki dobowej. Odstęp ten nie powinien być krótszy niż 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 3
tabletki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.WażnePrzeciwskazania: Jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z
pozostałych składników tego lekuSkładnikiIbuprofenu 400 mg, hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, celuloza
mikrokrystaliczna, skrobia elowana, kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian,
hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, glikol propylenowy.ProducentAXXON SP. Z O.O.
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