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IBUPROM dla Dzieci Forte 0,2g/5ml 150 ml
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g/5ml

Opakowanie 150 ml

Postać zaw.doust.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Opis

   

   Na jakie dolegliwości?    Dlaczego Ibuprom?    Jak stosować Ibuprom?    Co zawiera?    Szczegóły produktu    

  
  
Na jakie dolegliwości?

  
  
  

Gorączka

  

Ból gardła
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Ból mięśni, stawów, kości

  

Ból pooperacyjny

  

Ból ucha

  

Bolesne ząbkowanie

  

Ból zębów

  

Ból głowy

 

 

  
   

  
Dlaczego Ibuprom?

  
  
   

Usuwa gorączkę,ból i stan zapalny

  
   

Szybko obniżagorączkę

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

  
   

Działa nawetdo 8h

 

  
  
   

Mało płynu do podania tylko 3 razy dziennie

  
   

Smak truskawkowyktóry smakuje dzieckiom*

  
   

Wysoko oceniany przez rodziców (aktualna ocena w Ceneo - 4,9 / 5)

 

  
  
   

Od 3. miesiącażycia

  
   

Można stosowaćna czczo

  
   

Bez glutenu, bez cukru i bez barwników
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* IQS „OTC Tracking Leki na gorączkę i ból dla dzieci” luty 2020.

  
   

  
Jak stosować Ibuprom?

Trzy proste kroki:

  
  
   

Określ dawkę wyszukując aktualną wagę dziecka w kalkulatorze dawkowanialeku Ibuprom dla DzieciForte.

  
   

Za pomocą strzykawkiodmierz odpowiedniąilość leku.

  
   

Podawaj strzykawkąskierowaną w stronę ściankipoliczka (nie na wprost),żeby nie spowodować zakrztuszenia.

 

Maksymalna ilość dawek w ciągu doby:

  
  
   

Stosować u dziecipowyżej 3 miesiąca życia

  
   

Należy zachować przerwę między dawkami6 do 8 godzin
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Nie wolno przyjmować leku przez okres ponad 3 dni bez konsultacjiz lekarzem

 

  
  
PAMIĘTAJ!

  Wpisz datę pierwszego otwarcia butelki w specjalnie przygotowanym białym polu na boku opakowania...  

   

  
  
Skład

Ibuprom dla Dzieci Forte to lek wysokiej jakości

  
  
   

BEZ GLUTENU

  
   

BEZ CUKRU

  
   

BEZ BARWNIKÓW

 

  

Substancją czynną leku jest ibuprofen.
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Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, sacharyna sodowa, sodu chlorek,
hypromeloza 15 cP, guma ksantan, maltitol ciekły, glicerol, taumatyna (E 957), aromat truskawkowy (zawiera substancje identyczne z
naturalnymi aromatami, naturalne aromaty, maltodekstrynę, cytrynian trietylu, glikol propylenowy i alkohol benzylowy), woda
oczyszczona.

 

  
   

  
Dostępne opakowania

Ibuprom dla Dzieci Forte jest dostępny również w pojemności:

  
   

  

  Ibuprom dla Dzieci Forte 100 ml  

Sprawdź  

 

  
  
Szczegóły produktu

  Skład i właściwości Wskazania Dawkowanie Przeciwwskazania Inne informacje  

  
  

  Substancja czynna: Ibuprofen 200 mg / 5 ml; Substancje pomocnicze: benzoesan sodu (E 211), kwas cytrynowy bezwodny, cytrynian
sodu, sacharyna sodowa, chlorek sodu, hypromeloza 15 cP, guma ksantan, maltitol ciekły, glicerol, taumatyna (E 957),aromat
truskawkowy, woda oczyszczona.  

  Właściwości Ibuprofen ma działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne. Działanie przeciwbólowe
i przeciwgorączkowe ibuprofenu rozpoczyna się w ciągu 30 minut od przyjęcia produktu leczniczego.Po podaniu doustnym ibuprofen
jest częściowo wchłaniany w żołądku, a następnie całkowiciew jelicie cienkim. Po zmetabolizowaniu w wątrobie nieczynne
farmakologicznie metabloitysą całkowicie wydalane.  

  

Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych,w przebiegu odczynu poszczepiennego).

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym do umiarkowanego:

bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych, bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu
(nadwyrężenia, skręcenia) bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych,
bóle na skutek ząbkowania, bóle głowy, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego,  
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Do podania doustnego.

Do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki 5 ml z podziałką ułatwiającą dawkowanie.

Ból i gorączka: dawka dobowa produktu leczniczego Ibuprom dla Dzieci Forte wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała w dawkach
podzielonych.

Schemat dawkowania z zastosowaniem dołączonego do opakowania dozownika może być osiągnięty  następująco:

Niemowlęta od 3 do 6 miesięcy (5 - 7,6 kg): 3 razy po 1,25 ml w ciągu doby (co odpowiada 150 mgibuprofenu/dobę). 
Niemowlęta od 6 do 12 miesięcy (7,7 - 9 kg): 3 do 4 razy po 1,25 ml w ciągu doby (co odpowiada150-200 mg ibuprofenu/dobę). Dzieci
od 1 do 3 lat (10 - 15 kg): 3 razy po 2,5 ml w ciągu doby (co odpowiada 300 mg ibuprofenu/dobę). Dzieci od 4 do 6 lat (16 - 20 kg): 3
razy po 3,75 ml w ciągu doby (co odpowiada 450 mg ibuprofenu/dobę). Dzeici od 7 do 9 lat (21 - 29 kg): 3 razy po 5 ml w ciągu doby (co
odpowiada 600 mg ibuprofenu/dobę). Dzieci od 10 do 12 lat (30 - 40 kg): 3 razy po 7,5 ml w ciągu doby (co odpowiada 900
mgibuprofenu/dobę). Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawką rekomendowaną w objawowym leczeniu bólu i gorączkijest 3 razy
po 10 ml w ciągu doby, do ustąpienia objawów. 

 

Należy zachować przerwę pomiędzy dawkami 6 do 8 godzin.

  Wstrząsnąć przed użyciem. Produkt leczniczy może być podany bezpośrednio lub rozpuszczony w wodzie lub soku.
U osób z wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się zażywać produkt leczniczy podczas posiłku lub popijanie mlekiem.  

  

Nie stosować u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, porzywki lub astmy oskrzelowej ani w połączeniu
z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Nie stosować w III trymestrze ciąży i w czynnej chorobie wrzodowej przewodu
pokarmowego.

  

  Okres ważności 3 lata Po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy. Wpisz datę otwarcia butelki na białym polu na kartoniku.  

  Przechowywanie Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego. Po pierwszym otwarciu:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.  

  Opakowanie 100 ml / 150 ml Kartonik ze specjalnym polem do wpisania daty pierwszego otwarcia butelki. Butelka z zakrętką
zabezpieczającą przed dostępem do dzieci z łącznikiem do strzykawki. Doustna strzykawka o pojemności 5 ml.  

  Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.  

 

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczącestosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Galeria
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