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IBUFEN MINI JUNIOR 100 mg 15 kapsułek
 

Cena: 8,30 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisIbufen mini Junior należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek wykazuje działanie przeciwbólowe,
przeciwgorączkowe i przeciwzapalne i jest przeznaczony dla dzieci w wiekuod 4 do 12 lat o wadze od 16 do 40 kilogramów.W jakim celu
stosuje się Ibufen mini JuniorLek jest przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:bóle różnego pochodzenia o nasileniu
słabym do umiarkowanego:bóle głowy (również migrenowe);bóle zębów;bóle mięśniowe, stawowe i kostne;bóle po
urazach;nerwobóle;bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie;bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.stany
gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lubinnych chorób zakaźnych).Sposób użyciaTen lek
należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres
konieczny do złagodzenia objawów i zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy(takie jak
gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzemLek przeznaczony jest do stosowania u dzieci
w wieku od 4 do 12 lat o wadze od 16 do 40 kilogramów.Stosowanie leku Ibufen mini Junior u dzieci w wieku poniżej 4 lat lub o masie
ciała poniżej 16 kilogramów jest przeciwwskazane.Lek należy stosować doustnie.Dzieci - maksymalna dawka dobowa ibuprofenu
wynosi 20 - 30 mg na kg mc., podzielona na 3 do 4 pojedynczych dawek. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.Dzieci w
wieku od 4 do 5 lat (16-19 kg): dawka początkowa 1 kapsułka. Potem, w razie potrzeby 1 kapsułka co 6 godzin.Maksymalna dawka
dobowa wynosi 4 kapsułki (400 mg ibuprofenu).Dzieci w wieku od 6 do 9 lat (20-29 kg): dawka początkowa 1-2 kapsułki. Potem, w razie
potrzeby 1- 2 kapsułki co 8 godzin.Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 kapsułek (600 mg ibuprofenu).Dzieci w wieku od 10 do 12 lat
(30-39 kg): dawka początkowa 1-2 kapsułki. Potem, w razie potrzeby1-2 kapsułki co 6 godzin.Maksymalna dawka dobowa wynosi 8
kapsułek (800 mg ibuprofenu).Minimalna przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami wynosi 6 godzin.Lek stosuje się podczas lub po
posiłkach. Kapsułki należy połknąć w całości, popijając szklankąwody. Kapsułek nie należy żuć ani ssać, ani rozgryzać.Lek przeznaczony
do doraźnego stosowania.Jeśli zachodzi konieczność stosowania tego leku dłużej niż przez 3 dni lub objawy nasilą się,
należyskonsultować się z lekarzem.WażneStosowanie leku Ibufen mini Junior u dzieci w wieku poniżej 4 lat lub o masie ciała poniżej16
kilogramów jest przeciwwskazaneSkładLek Ibufen mini Junior zawiera sorbitol (E 420), maltitol ciekły (E 965)Lek zawiera 19,6 mg
sorbitolu w każdej kapsułce.Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda kapsułka zawiera 100 mg ibuprofenu.Pozostałe składniki to:
makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona; osłonkakapsułki: żelatyProducentPOLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.ul.
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