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IBUPROM MAX 24 tabletki
 

Cena: 15,50 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

Ibuprom Max, dzięki maksymalnej dawce leku dostępnej bez recepty, zwalcza nawet migrenę. Pamiętaj, nie jesteś sam: szacuje się, że
chorzy na migrenę stanowią 10-15% ludzi na świecie. W Polsce to ok. 4 mln osób.

 

Walka z migreną jest trudna, ale nie niemożliwa. Przede wszystkim należy jak najszybciej przyjąć leki przeciwbólowe. Znając objawy
zapowiadające nadejście migreny, warto zrobić to jak najwcześniej, zanim rozwinie się w pełni. 

 

Ibuprom Max, dzięki maksymalnej dawce leku dostępnej bez recepty, zwalcza nawet migrenę.  

Migrena czy napięciowy ból głowy? Napięciowy ból głowy występuje częściej niż migrena. Jest jednak mniej dokuczliwy, dlatego
znacznie rzadziej się o nim mówi. Chorzy czasem mylnie nazywają go migreną, ale ma zupełnie inne objawy.  

 

Jak boli? Nie jest ostry i tak wyraźnie zlokalizowany. W tym wypadku boli cała głowa, a chory ma wrażenie zaciskającej się wokół czaszki
obręczy. Nie ma tu też, w odróżnieniu od migreny, zwiastunów zapowiadających nadejście bólu ani objawów towarzyszących, np.
nudności. Może trwać kilkanaście minut albo nawet kilka dni.  

Jak się go leczy? Zazwyczaj nie wymaga specjalistycznego leczenia, bo nie jest zbyt dokuczliwy. Do jego uśmierzenia wystarczają leki
przeciwbólowe dostępne bez recepty.  
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Nasza propozycja: Ibuprom Max – maksymalnie skuteczny w walce z bólem.  

 

Jak rozpoznać migrenę? Faza przedbólowa na kilka godzin lub nawet dni przed wystąpieniem bólu głowy. Typowe objawy to: sztywność
karku, uczucie zimna, ospałość lub zmęczenie, zwiększone pragnienie, zatrzymywanie płynów, nadwrażliwość na światło i/lub dźwięk,
zawroty głowy, drażliwość, zniecierpliwienie, nadmierna ruchliwość, ospałość, osłabienie.  

 

Aura – druga faza pojawia się ona u około 20% cierpiących, trwa zazwyczaj krócej niż godzinę. Typowe objawy to: uczucie drętwienia,
kłopoty w doborze słów, mówieniu, zawroty głowy, częściowy niedowład (rzadko), osłabiona lub zwiększona wrażliwość na dotyk.  

Ból głowy – trzeci etap migreny utrzymuje się od godziny do nawet kilku dni. Po jednej stronie głowy występuje bardzo silny ból, który
może „przejść” na drugą stronę. Nasila się on w trakcie aktywności fizycznej. Mogą towarzyszyć mu uderzenia gorąca, nudności,
dreszcze, a także biegunka.  

Faza postbólowa czyli końcowa, w trakcie której osoby cierpiące czują się wyczerpane, mogą mieć objawy takie jak: przygnębienie,
osłabienie, niemożność koncentracji.  

 

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:W doraźnym leczeniu: 1 tabletka doustnie co 4 godziny (nie należy stosować ilości większej niż 3 tabletek
na dobę). Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie należy zwiększać zalecanej dawki. W przypadku wrażenia, że
działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania. Jeżeli
objawy utrzymują się lub nasilają lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.Nie wolno przyjmować leku przez
okres ponad 3 dni bez konsultacji z lekarzem.W przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.  

 

Skład  

1 tabletka drażowana zawiera ibuprofen 400 mg.  
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