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IBUFEN DLA DZIECI FORTE 200 mg/5 ml zawiesina o smaku
truskawkowym 40 ml
 

Cena: 9,84 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaGorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do
umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego).DziałanieIbufen dla dzieci FORTE o smaku
truskawkowym należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek wykazuje działanie przeciwbólowe,
przeciwgorączkowei przeciwzapalne.Sposób użyciaW celu dokładnego dawkowania do opakowania dołączony jest dozownik w formie
strzykawki.Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.1. Odkręcić zakrętkę butelki (nacisnąć do dołu i przekręcić w stronę przeciwną do
ruchuwskazówek zegara).2. Dozownik mocno wcisnąć w otwór w szyjce butelki.3. Energicznie wstrząsnąć butelką.4. Aby napełnić
dozownik, butelkę należy odwrócić do góry dnem, a następnie ostrożnieprzesuwać tłok dozownika do dołu, wciągając zawiesinę do
pożądanego miejsca na podziałce.5. Butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wykręcając dozownik, wyjąć go z butelki.6.
Końcówkę dozownika należy umieścić w ustach dziecka, a następnie wolno naciskając tłokostrożnie opróżnić zawartość dozownika.7.
Po zastosowaniu butelkę należy zamknąć zakręcając zakrętkę, a dozownik umyć i wysuszyć.WażneKiedy nie stosować leku Ibufen dla
dzieci FORTE o smaku truskawkowym• jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
lubktórykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),• jeśli pacjent miał w przeszłości objawy alergii w
postaci kataru (nieżytu błony śluzowej nosa),obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki, skurczu oskrzeli, astmy oskrzelowej po
przyjęciukwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),• jeśli u pacjenta występuje lub
występowało w przeszłości owrzodzenie żołądka i (lub)dwunastnicy, albo występuje lub występowało krwawienie z przewodu
pokarmowego,• jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, związanez wcześniejszym leczeniem
NLPZ,• jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,• jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń
mózgowych lub inne czynne krwawienie,• jeśli u pacjenta stwierdzono skazę krwotoczną,• jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione
zaburzenia układu krwiotwórczego, takie jak trombocytopenia,• jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane
wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów),• w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży (patrz poniżej punkt „Ciąża,
karmienie piersią i wpływ na płodność”),• nie podawać niemowlętom o masie ciała poniżej 5 kg.SkładZawiesina 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.
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