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IBUPROM RR MAX 400 mg 48 tabletek na bóle, gorączkę
 

Cena: 25,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 48 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

WskazaniaIBUPROM RR 400 mg 48 tabletekIbuprom RR wskazany jest do stosowania w ostrych bólach o nasileniu łagodnym lub
umiarkowanym a też w zmniejszaniu łagodnych i umiarkowanych bólów rożnego pochodzenia.DziałanieIbuprom RR to lek
przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy w przebiegu przeziębienia lub grypy. Polecany jest do stosowania dla osób
dorosłych i dzieci od 12. roku życia.Sposób użyciaPrzyjmowanieDorośli i dzieci powyżej 12 latW doraźnym leczeniu: 1 tabletka doustnie
co 4 - 6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę.WażnePrzeciwwskazaniaNie należy stosować leku Ibuprom
RR:jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku (wymienionych w punkcie 6) oraz na inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),u pacjentów u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych
leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,u
pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub przebytą, perforacją lub krwawieniem, również z tymi
występującymi po zastosowaniu NLPZ,u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką
niewydolnością serca,u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2
(zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych),w III trymestrze ciąży,w przypadku skazy krwotocznej.Ciąża, karmienie piersią i
wpływ na płodnośćJeśli 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.W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się
stosowania leku. Stosowanie leku u kobiet w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ mogłoby to zwiększyć ryzyko
wystąpienia 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 w przypadku krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w małych dawkach.Działania niepożądaneJak każdy
lek, lek Ibuprom RR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Działania niepożądane występujące
niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek):ból głowy, niestrawność, ból brzucha, nudności, 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,bezsenność,
pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia,obrzęki wynikające z zaburzeń nerek i dróg moczowych.Działania niepożądane występujące
bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):smoliste stolce, krwiste wymioty, wrzodziejące zapalenie błony
śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna,choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z
przewodu pokarmowego i perforacja, czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku,w pojedynczych
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przypadkach opisywano: depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zmniejszenie
ilości wydalanego moczu, obrzęk, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w surowicy
(retencja sodu),zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania,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, skaza krwotoczna (np. siniaki, wybroczyny,
plamica, krwawienie z nosa),rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka,ciężkie
reakcje nadwrażliwości takie jak: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia – zaburzenia rytmu serca, hipotensja – nagłe
zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs; zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli,u pacjentów z istniejącymi chorobami
autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano
pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych takie jak sztywność karku, ból
głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja.W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i
niewydolności serca.Przyjmowanie takich leków, jak Ibuprom RR może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca
(zawał serca) lub udaru.W przypadku doraźnego stosowania leku działania niepożądane występują rzadko. U pacjentów w podeszłym
wieku istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem ibuprofenu niż u pacjentów
młodszych. Częstość występowania oraz nasilenie działań niepożądanych można zmniejszyć stosując najmniejszą dawkę
terapeutyczną przez możliwie najkrótszy okres.Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.PrzechowywanieLek przechowywać w
temperaturze poniżej 25°C.Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu
ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i opakowaniu bezpośrednim - blister (miesiąc/rok).SkładSubstancją czynną leku jest
Ibuprofen 400 mg.Substancje pomocnicze to:Skład rdzenia tabletki: Celuloza mikrokrystaliczna, Skrobia kukurydziana, Skrobia żelowana,
Olej roślinny, Uwodorniony, Krospowidon, Talk, Krzemionka koloidalna bezwodna.Skład otoczki tabletki: Alkohol poliwynylowy (E 1203),
Makrogol 3350 (E 1521), Tytanu dwutlenek (E 171), Talk (E 553b), Mieszanina glinu potasu krzemianu (E 555) i Tytanu dwutlenku (E 171),
Wosk Carnauba.Skład tuszu do nadruku: Szelak glazura ok. 45% (20% estryfikowana) w etanolu, Tytanu dwutlenek (E 171), Alkohol n-
butylowy, Żelaza tlenek czarny (E 172), Glikol propylenowy (E 1520), Alkohol izopropylowy, Amonowy wodorotlenek 28% (E 527),
Symetykon.
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