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IBUTACT zawiesina 40 mg/ml 200 ml
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g/ml

Opakowanie 1 but.a 200ml (+łyż.miar.)

Postać zaw.doust.

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

WskazaniaIBUTACT zawiesina 40 mg/ml 200 mlGorączka różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a
także w przebiegu odczynu poszczepiennego oraz bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego.DziałanieIbutact
Zawiesina doustna 40 mg/ml to lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy dla dzieci powyżej 3. miesiąca życia.Sposób
użyciaDawkowanie Ibutact Zawiesina doustna 40 mg/ml: Wyłącznie do podawania doustnego i do doraźnego stosowania. Bez
konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni. Wystąpienie działań niepożądanych można zmniejszyć przez zastosowanie
najmniejszej skutecznej dawki w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów. Dawka dobowa produktu leczniczego Ibutact
w leczeniu bólu i gorączki wynosi 20-30 mg/kg masy ciała, podana w dawkach podzielonych według poniższego schematu:Wiek dziecka
(masa ciała dziecka) Dawka jednorazowa Maksymalna dawka dobowa3- 6 miesięcy (5 - 7,6 kg) 1,25 mL (50mg) 3 razy po 1,25 mL=150
mg6-12 miesięcy (7,7 - 9 kg) 1,25 mL (50mg) 3-4 razy po 1,25 mL=150-200 mg1-3 lat (10 - 15 kg) 2,5 mL (100mg) 3 razy po 2,5 mL=300
mg4 - 6 lat (16 - 20 kg) 3,75 mL (150mg) 3 razy po 3,75 mL=450 mg7 - 9 lat (21 - 29 kg) 5 mL (200mg) 3 razy po 5 mL=600 mg10- 12 lat
(30 - 40 kg) 7,5 mL (300mg) 3 razy po 7,5 mL=900 mgpowyżej 40 kg 7,5 mL - 10 mL (300-400mg) 3-4 razy po 7,5 mL =900 -1200
mgDorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawką rekomendowaną w objawowym leczeniu bólu i gorączki jest 3 razy po 10 mL w ciągu
doby, do ustąpienia objawów. Produkt leczniczy należy podawać w odstępach co najmniej sześciogodzinnych. Nie należy stosować
większej dawki niż zalecana. U niemowląt poniżej 6. miesiąca życia można podawać produkt tylko po konsultacji z lekarzem. W
przypadku dzieci w wieku 3 - < 6 miesięcy, należy zasięgnąć porady lekarza jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24
godzinach. W przypadku dzieci w wieku 6 miesięcy i powyżej oraz młodzieży, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie produktu
jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.SkładSkładniki Ibutact Zawiesina doustna 40 mg/ml: 5 ml
zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 mL zawiesiny doustnej zawiera 40
mg sorbitolu ciekłego niekrystalizujacego, 10 mg glikolu propylenowego i 2 mg sodu benzoesanu (E 211).
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