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IBUMAX 400 mg 30 tabletek ból głowy, zębów, gorączka
 

Cena: 7,90 PLN

Opis słownikowy

Producent VITABALANS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 
 

IBUMAX 400 mg 30 tabletek

 

Lek IBUMAX 400 mg zawiera ibuprofen – substancję z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), mających działanie
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

 

Wskazania

- Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym o umiarkowanego:- bóle głowy ( w tym także migreny)- bóle zębów- bóle mięśniowe,
stawowe i kostne- bóle po urazach- nerwobóle- bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie- Bolesne miesiączkowanie- Stany gorączkowe
różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych)

 

Skład

1 tabletka powlekana zawiera:-substancje czynną: ibuprofen 400 mg.-substancje pomocnicze : rdzeń –skrobia żelowana, kukurydziana,
hypromeloza, magnezu stearynian, celuloza -mikrokrystaliczna, sodu laurylosiarczan, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna
bezwodna otoczka – hypromeloza, -mikrolog 4000, polidekstroza, tytanu dwutlenek (E 171).
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1 opakowanie zawiera:IBUMAX 400 mg: 6, 10,12,20,24,30 tabletek powlekanych (blistry Aluminium / PVC/PVDC) w tekturowym pudełku.

 

Sposób użycia

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego, u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 12 lat.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę co cztery godziny. W okresie 24 godzin nie należy przyjmować więcej niż trzy tabletki
(maksymalna dawka dobowa 1200 mg w dawkach podzielonych)Osoby w wieku podeszłym: nie jest wymagana zmiana dawkowania.

Nie należy zwiększać zalecanej dawki!

 

Ważne

Przeciwwskazania

Jak każdy lek, lek IBUMAX 400 mg może powodować działania niepożądane.Działania niepożądane występujące niezbyt często ( u 1 do
10 na 1000 pacjentów stosujących lek ):- ból głowy , niestrawność, ból brzucha, nudności, pokrzywka, świąd.

Działania niepożądane występujące rzadko ( u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):- biegunka, wzdęcia, zaparcia wymioty,
zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie , drażliwość i uczucie zmęczenia,- obrzęki wynikające z
zaburzeń nerek i dróg moczowych.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko ( rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):-smoliste stolce, krwiste
wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna,-choroba wrzodowa
żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja, czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w
podeszłym wieku,- w pojedynczych przypadkach opisywano: depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne, jałowe zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych)- zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęk, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych,
zwiększenie stężenia sodu w surowicy (retencja sodu),-zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego
stosowania,-nieprawidłowe wskaźniki morfologii krwi (anemia – niedokrwistość, leukopenia – zmniejszenie liczby leukocytów,
trombocytopenia – zmniejszenie liczby płytek krwi, pancytopenia- zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich
prawidłowych elementów morfotycznych krwi: erytrocytów i trombocytów, agranulocytoza – zmniejszenie liczby granulocytów).
Pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne,
zmęczenie, skaza krwotoczna (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa),- rumień wielopostaciowy , zespół Stevensa –
Johnsona, martwica toksyczno – rozpływna naskórka,- ciężkie reakcje nadwrażliwości takie jak; obrzęk twarzy i krtani, duszność,
tachykardia – zaburzenia rytmu serca, hipotensja – nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs, zaostrzenie astmy i skurcz
oskrzeli,- u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki
łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon
mózgowo – rdzeniowych takie jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka dezorientacja.

W związku z leczeniem lekami z grupy NLPZ w dużych dawkach odnotowano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności
serca.

Przyjmowanie takich leków jak IBUMAX 400 mg może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub
udaru.

U niektórych osób w czasie stosowania leku IBUMAX 400 mg mogą wystąpić inne działania niepożądane. W Przypadku wystąpienia
innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
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