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IBUPROFEN APTEO MED 200 mg 12 tabletek
 

Cena: 3,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 12 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

WskazaniaIBUPROFEN APTEO MED 200 mg 12 tabletekWskazaniaKrótkotrwałe leczenie objawowe bólu o nasileniu małym do
umiarkowanego, takiego jak ból głowy, ból miesiączkowy, ból zębów oraz gorączka.Jeśli po upływie 3 dni w przypadku leczenia gorączki
i 4 dni w przypadku leczenia bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.DziałanieIbuprofen
APTEO MED zawiera ibuprofen, który należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
zmniejszających ból i gorączkę.Lek ten stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu objawowym bólu o małym lub umiarkowanym
nasileniu, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączki.Sposób użyciaDawkowanie Ibuprofenu APTEO MED u
dorosłych i młodzieży o masie ciała ≥ 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej):Należy przyjmować 1 tabletkę (200 mg do 400 mg ibuprofenu),
popijając szklanką wody, maksymalnie do 3 razy na dobę, w razie konieczności.Nie przyjmować częściej niż co 6 godzin.Nie przyjmować
więcej niż 1200 mg ibuprofenu na dobę.Tabletki są przeznaczone wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.Dorośli: Jeśli konieczne jest
stosowanie tego leku dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki lub dłużej niż 4 dni w przypadku bólu, lub jeśli objawy się nasilą, należy
skonsultować się z lekarzem.Młodzież: Jeśli konieczne jest stosowanie tego leku dłużej niż 3 dni lub jeśli objawy się nasilą, należy
skonsultować się z lekarzem.WażnePrzeciwwskazaniajeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku,jeśli u pacjenta wystąpiły trudności w oddychaniu, astma, katar, obrzęk lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu
acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ),jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa
żołądka (lub kiedykolwiek wystąpiły dwa lub więcej przypadki choroby wrzodowej) lub krwawienie z żołądka,jeśli u pacjenta w
przeszłości występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego po zastosowaniu NLPZ,jeśli pacjent ma ciężką
niewydolność nerek, serca lub wątroby,jeśli u pacjenta występują krwawienia, w tym krwawienia w obrębie mózgu (krwawienie z naczyń
mózgowych),jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,u pacjentów ze znacznym odwodnieniem
(spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów),u pacjentek w ostatnim trymestrze
ciąży.SkładSubstancją czynną leku Ibuprofen APTEO MED jest ibuprofen. Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg
ibuprofenu.Pozostałe składniki leku:Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hypromeloza, krzemionka koloidalna
bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynianOtoczka tabletki: Opadry White 03G28692:
hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, makrogol 400
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