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IBUFEN DLA DZIECI FORTE 200 mg/5 ml zawiesina o smaku
truskawkowym 100 ml
 

Cena: 19,75 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

EKSPERT od dziecięcej gorączki

Ibufen® dla dzieci Forte

Zawiesina doustnao smaku truskawkowym

100 ml

Dlaczego warto wybrać Ibufen®?
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Działa przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie i przeciwbólowo Zaczyna obniżać gorączkę w 15 min Długo działa ‑ do 8h Formuła FORTE
= mniej płynu do podania  

 

Postać zawiesiny doustnej

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu

Od 3 miesiąca życia

Bez cukru i sztucznych barwników

Truskawkowy smak

 

Kiedy stosować?

Lek jest przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci w następujących przypadkach:

Gorączka

Gorączka w przebiegu zakażeń wirusowych

Gorączka poszczepienna

Bóle mięśni, stawów i kości

 

Bóle zębów i bolesne ząbkowanie
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Ból głowy

Ból gardła

Ból ucha środkowego

 

 

Dawkowanie

Dawka dobowa leku Ibufen® dla dzieci Forte ściśle zależy od masy ciała i wynosi 20‑30 mg/kg masy ciała dziecka, w dawkach
podzielonych, zgodnie z tabelą:

Masa ciała (wiek dziecka) dawka jednorazowa dawkowanie na dobę
5‑7,6 kg (od 3 do 6 miesięcy) 1,25 ml (50 mg) 3 x 1,25 ml
7,7‑9 kg (od 6 do 12 miesięcy) 1,25 ml (50 mg) 3‑4 x 1,25 ml
10‑15 kg (od 1 roku do 3 lat) 2,5 ml (100 mg) 3 x 2,5 ml
16‑20 kg (od 4 do 6 lat) 3,75 ml (150 mg) 3 x 3,75 ml
21‑29 kg (od 7 do 9 lat) 5 ml (200 mg) 3 x 5 ml
30‑40 kg (od 10 do 12 lat) 7,5 ml (500 mg) 3 x 7,5 ml
>40 kg (po 12 roku) 7,5‑10 ml (300‑400 mg) 3‑4 x 7,5 ml

Dzięki dołączonej strzykawce doustnej możesz precyzyjnie odmierzyć i podać lek w postaci zawiesiny. Minimalna przerwa pomiędzy
kolejnymi dawkami ‑ 6 godzin, nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.

  Ibufen® to jedyna pediatryczna marka z ibuprofenem na rynku, która posiada wyłącznie leki dla dzieci i oferuje pełną gamę form
dostosowanych specjalnie do potrzeb i wymagań małych pacjentów1.

SPRAWDŹ TEŻ Ibufen® dla dzieci FORTE o smaku malinowym

100 ml
 SPRAWDŹ 

 

1 Jedyna marka leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych dla dzieci, która posiada wyłącznie portfolio przeznaczone dla dzieci i
oferuje wszystkie 3 postaci leków: zawiesiny doustne, czopki i kapsułki (Rynek 02A2, IQVIA, 01.2023). Ibufen dla dzieci Forte o smaku
malinowym, Ibufen dla dzieci FORTE o smaku truskawkowym. Skład i postać: Zawiesina doustna. 5 ml zawiesiny doustnej zawiera
200 mg ibuprofenu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: maltitol ciekły (E 965), sodu benzoesan (E 211). 5 ml zawiesiny
doustnej zawiera 2,4 g maltitolu ciekłego, 5 mg sodu benzoesanu. Wskazania: Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu
zakażeń wirusowych). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach
zapalnych ucha środkowego). Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2022.11.28 ‑ Ibufen dla dzieci
FORTE o smaku malinowym; 2022.11.28 ‑ Ibufen dla dzieci FORTE o smaku truskawkowym.
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To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku
wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A. ul. Pelplińska 19, 83‑200 Starogard Gdański

IBU/647/02‑2023

 

OpisIBUFEN DLA DZIECI FORTE 200 mg/5 ml zawiesina o smaku truskawkowym 100 mlGorączka różnego pochodzenia (także w
przebiegu zakażeń wirusowych).Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (także bóle uszu występujące w
stanach zapalnych ucha środkowego).Sposób użyciaLek Ibufen dla dzieci forte należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.Określając dawkę ibuprofenu należy uwzględnić masę ciała (mc.) i wiek
pacjenta. Zwykle stosowana dawka pojedyncza ibuprofenu wynosi od 7 do 10 mg/kg mc., aż do maksymalnej dawki dobowej
wynoszącej 30 mg/kg mc., podzielonej na 3 do 4 pojedynczych dawek.Minimalna przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami wynosi 6
godzin.W celu dokładnego dawkowania do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki.Przed użyciem butelkę należy
wstrząsnąć.Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.Zazwyczaj stosowana dawkaDzieci od 1 do 2 lat (10 -12 kg): dawka
początkowa 2,5 ml (co odpowiada 100 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 2,5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi
7,5 ml (300 mg ibuprofenu).Dzieci od 3 do 5 lat (13 -19 kg): dawka początkowa 2,5 ml (co odpowiada 100 mg ibuprofenu). Potem, w razie
potrzeby 2,5 ml co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 ml (400 mg ibuprofenu).Dzieci od 6 do 9 lat (20 -29 kg): dawka
początkowa 5 ml (co odpowiada 200 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 15
ml (600 mg ibuprofenu).Dzieci od 10 do 12 lat (30 -39 kg): dawka początkowa 5 ml (co odpowiada 200 mg ibuprofenu). Potem, w razie
potrzeby 5 ml co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 ml (800 mg ibuprofenu).Dzieci i młodzież od 12 lat oraz dorośli:
dawka początkowa 5 ml do 10 ml (co odpowiada 200 mg do 400 mg ibuprofenu). Potem, w razie potrzeby 5 ml do 10 ml co 6 do 8
godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 ml (1200 mg ibuprofenu).Bez konsultacji z lekarzem pacjent nie powinien stosować leku
dłużej niż 3 dni.Lek przeznaczony do doraźnego stosowania. Jeżeli objawy utrzymują się, nasilają lub jeśli wystąpią nowe objawy,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.Leku nie należy stosować u pacjentów o masie ciała poniżej 10 kg.WażneProdukt
leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów:z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu oraz na
inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,z
chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po
zastosowaniu NLPZ,z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca,przyjmujących
jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym ihnibitory COX-2,u pacjentów, z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z
innym czynnym krwawieniem,u pacjentów ze skazą krwotoczną lub z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego,u
pacjentów z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów,w III trymestrze
ciąży.Produkt leczniczy jest przeciwskazany u dzieci ważących poniżej 10 kg (do 1 roku życia), ponieważ dawka produktu leczniczego
jest nieodpowiednia ze względu na większą zawartość ibuprofenuSkładSubstancją czynną leku jest ibuprofen. 5 ml zawiesiny zawiera
200 mg ibuprofenu.Ponadto lek zawiera: makrogologlicerolu hydroksystearynian, gumę ksantan, glicerol, sodu benzoesan (E 211), kwas
cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny lub disodu fosforan dwuwodny, sacharynę sodową, maltitol ciekły, aromat
truskawkowy, wodę oczyszczoną.
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