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IBUMAX FORTE 600 mg 10 tabletek
 

Cena: 5,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,6 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent VITABALANS OY

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

WskazaniaIBUMAX FORTE 600 mg 10 tabletekbóle głowy (w tym także migreny),bóle zębów,bóle mięśniowe, stawowe i kostne (w tym
także bóle pleców),bóle pourazowe, pooperacyjne, w tym związane z zabiegiem stomatologicznym,nerwobóle,bolesne
miesiączkowanieDziałanieLek IBUMAX FORTE 600 mg zawiera ibuprofen – substancję z grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ), która ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalneSposób 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.Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego, u pacjentów dorosłych.Wyłącznie do
stosowania krótkotrwałego.Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.
Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lubnasilają, należy natychmiast skonsultować się z
lekarzem (patrz punkt 2). Jeżeli konieczne jest stosowanie leku dłużej niż 3 dni lub pogarsza się stan pacjenta, pacjent
powinienskontaktować się z lekarzem.Dorośli:Zalecana dawka to 600 mg ibuprofenu (1 tabletka) jednorazowo. W razie potrzeby dawkę
jednorazową 600 mg (1 tabletka) można powtórzyć, zachowując odstęp 6 - 8 godzin. Maksymalnadawka dobowa, bez konsultacji z
lekarzem, nie powinna przekroczyć 1200 mg (2 tabletki).Lek Ibumax Forte 600 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent nie
odczuje poprawy po zastosowaniu ibuprofenu w dawce 400 mg (maksymalnie 1200 mg ibuprofenu/dobę). W takim przypadku dawkę
600 mg ibuprofenu można zastosować uwzględniając odstęp 6 - 8 godzinny od przyjęcia dawki 400 mg.Osoby w podeszłym wiekuNie
stosować bez porozumienia z lekarzem. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) należy stosować z ostrożnością zwłaszcza u
pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej skłonni dowystępowania u nich działań niepożądanych i narażeni na ryzyko
potencjalnie śmiertelnych krwawień z przewodu pokarmowego, owrzodzeń i perforacji.Niewydolność nerek lub wątrobyNie stosować
bez porozumienia z lekarzem. Nie ma wymogu modyfikacji dawki u chorych z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności
nerek lub wątroby. Jednakże u tych pacjentówzaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy czas
potrzebny do kontrolowania objawów.WażneKiedy nie stosować leku IBUMAX FORTE 600 mg:jeśli pacjent ma uczulenie na substancję
czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie
6),u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
występowały w przeszłości jakiekolwiekobjawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,u pacjentów, u których
kiedykolwiek występowały perforacja (przedziurawienie) lub krwawienie z przewodu pokarmowego, związane z uprzednim leczeniem
NLPZ,jeśli występuje czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, lub też krwawienia z przewodu
pokarmowego (przebyte poważne krwawienia, dwa lub więcejniezależne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia),jeśli
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występuje ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek,jeśli występuje ciężka niewydolność serca lub choroba naczyń
wieńcowych,u pacjentów ze skazą krwotoczną (skłonność do krwawień),w ostatnich trzech miesiącach ciąży,jeśli występuje krwawienie
mózgowo-naczyniowe lub inne czynne krwawienie,jeśli pacjent jest znacznie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub
niewystarczającego spożycia płynów),poniżej 18 lat.Skład1 tabletka powlekana zawiera: substancje czynną: ibuprofen 600
mg.Substancje pomocnicze: skrobia żelowana, kukurydziana, hypromeloza, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, sodu
laurylosiarczan, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka – hypromeloza, makrolog 4000, polidekstroza, tytanu
dwutlenek (E 171).
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