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IBUPROM MAX SPRINT 40 kapsułek, ból głowy, ból zębów,
 

Cena: 26,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 40 kaps. (blist.)

Postać kaps.miękkie

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

WskazaniaIBUPROM MAX SPRINT 40 kapsułekIbuprom Max Sprint lek w postaci kapsułek żelowych, które zawierają aktywny składnik
w formie płynnej, dzięki czemu szybko likwiduje uciążliwe bóle w krótkim czasie.DziałaniePomaga zwalczać stan zapalny, który jest
jedną z przyczyn bólu. Lek obniża również gorączkę.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla
pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Dorośli i dzieci
w wieku powyżej 12 latW doraźnym leczeniu: 1 kapsułka doustnie co 4 godziny (nie należy stosować więcej niż 3 kapsułki w ciągu doby).
Kapsułkę, jeśli to konieczne, należy popić płynem. Kapsułek nie należy rozgryzać.Dzieciom w wieku poniżej 12 latLeku nie należy
podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.Osoby w podeszłym wiekuNie jest konieczna modyfikacja dawkowania.Należy stosować
najmniejszą skuteczną dawkę, przez najkrótszy okres, do złagodzenia objawów. Jeżeli konieczne jest stosowanie leku dłużej niż 3 dni
lub pogarsza się stan pacjenta, należy skontaktować się z lekarzem.WażneNie należy stosować leku Ibuprom Max Sprint:1. Jeśli pacjent
ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.2. U osób, u których po przyjęciu kwasu
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w
postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej.3. Jeśli u pacjenta występują następujące schorzenia:choroba wrzodowa żołądka i (lub)
dwunastnicy czynna lub przebyta, krwawienie lub perforacja (w tym występujące po zastosowaniu niesteroidowych leków
przeciwzapalnych),ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca,skaza krwotoczna.4. W
trakcie leczenia innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym lekami z grupy zwanej inhibitorami COX-2.5. W III trymestrze
ciąży.

Lek Ibuprom Max Sprint a inne lekiNależy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Lek Ibuprom Max Sprint może wpływać na działanie innych leków
lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Ibuprom Max Sprint. Do leków takich zalicza się na przykład:leki o działaniu
przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy,
warfaryna, tyklopidyna),leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki
zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan)leki moczopędne,inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne,niektóre leki przeciwdepresyjne (wybiórcze inhibitory wychwytu serotoniny),kortykosteroidy (np. prednizolon,
deksametazon),antybiotyki z grupy chinolonów (np. kwas nalidiksowy, ofloksacyna, cyprofloksacyna),metotreksat (lek
przeciwnowotworowy),lit (lek przeciwdepresyjny),zydowudyna (lek przeciwwirusowy),digoksyna (lek nasercowy),cyklosporyna,

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/ibuprom-max-sprint-40-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

takrolimus (leki osłabiające czynność układu odpornościowego),mifepryston.

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Ibuprom Max Sprint. Dlatego też przed
zastosowaniem leku Ibuprom Max Sprint z innymi lekami zawsze należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.Ciąża i karmienie piersią-
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Należy skonsultować się z lekarzem podczas stosowania ibuprofenu podczas
pierwszych 6 miesięcy ciąży. Ibuprom Max Sprint jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w III trymestrze ciąży, ponieważ
zwiększa to ryzyko powikłań u matki i dziecka w okresie okołoporodowym. Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią w
bardzo małej ilości i nie są znane przypadki wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. Nie ma konieczności
przerywania karmienia piersią podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w małych dawkach stosowanych w leczeniu bólu i
gorączki.Działania niepożądaneJak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one
wystąpią.Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek):niestrawność, ból brzucha,
nudności;ból głowy;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.Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących
lek):owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego (objawiające się m.in. smolistymi stolcami,
krwawymi wymiotami), perforacja, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy
ustnej;depresja, reakcje psychotyczne;szumy uszne;jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (szczególnie u osób z chorobami
autoimmunologicznymi: toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej);zmniejszenie ilości wydalanego moczu,
niewydolność nerek (w tym śródmiąższowe zapalenie nerek), martwica brodawek nerkowych;zaburzenia czynności wątroby, szczególnie
podczas długotrwałego stosowania, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby;nieprawidłowości 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 – obniżenie liczby granulocytów); pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne
owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica (pojawienie się
drobnych, czerwonawych kropek i grudek na skórze), krwawienie z nosa);ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół
Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka);ciężkie reakcje nadwrażliwości, takie jak: obrzęk twarzy, języka i
krtani, duszność, przyspieszenie rytmu serca, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs anafilaktyczny (nagły spadek
ciśnienia krwi z towarzyszącym pobladnięciem, utratą przytomności, potami); zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli;nadciśnienie
tętnicze.Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (która nie może być określona na podstawie dostępnych
danych):zwiększenie stężenia sodu w osoczu.W związku z leczeniem NLPZ w dużych dawkach zgłaszano występowanie obrzęków i
niewydolności serca. Przyjmowanie takich leków, jak Ibuprom Max Sprint może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku
serca (zawał serca) lub udaru.Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.SkładSubstancją czynną jest Ibuprofen.Pozostałe substancje
pomocnicze to: Makrogol 600, Potasu wodorotlenek, Żelatyna, Sorbitol ciekły, Częściowo odwodniony, Woda oczyszczona.
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