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NUROFEN 200 mg 12 tabletek
 

Cena: 7,50 PLN

Opis słownikowy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaNUROFEN 200 mg 12 tabletekLek Nurofen jest przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:bóle różnego
pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, m.in. ból napięciowy u migrena, bóle zębów, np, po
ekstrakcji,nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie),gorączka różnego pochodzenia (m.in.
w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych),bolesne miesiączkowanie.DziałaniePrzeciwbólowe, przeciwzapalne,
przeciwgorączkowe.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Dzieci od 6 do 9 lat (20 do 30 kg): 1 tabletka 200 mg. W razie
potrzeby, 1 tabletka co 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 3 tabletki/dobę (600 mg).Dzieci od 9 do 12 lat (30 do 40 kg): 1 tabletka
200 mg. W razie potrzeby, 1 tabletka co 4 do 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 4 tabletki/dobę (800 mg).Dorośli i dzieci powyżej 12
lat: dawka początkowa - 2 tabletki, potem w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Tabletki należy popić wodą. Nie
przekraczać dawki 6 tabletek na dobę.Należy zachować czterogodzinną przerwę pomiędzy dawkami. Leku nie należy stosować u
pacjentów o masie ciała poniżej 20 kg. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku podczas
posiłku.WażnePrzeciwwskazaniaLeku Nurofen nie należy stosować u pacjentów:z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek
substancją pomocniczą leku oraz na inne NLPZ,u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały
kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,z chorobą wrzodową żołądka i (lub)
dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, ównież tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ,z ciężką
niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężą niewydolnością serca,przyjmujących jednocześnie inne NLPZ, w tym
inhibitory COX- 2,w III trymestrze ciąży,ze skazą skrwotoczną.Skład1 tabletka powlekana zawiera :substancję czynną - ibuprofen 200
mg.substancje pomocnicze: rdzeń tabletki - kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, sodu cytrynian, kwas stearynowy, krzemionka
koliodalna bezwodna' otoczka cukrowa - karmeloza sodowa, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, sacharoza, tytanu dwutlenek (E
171), Macrogol 6000; tusz - Opacode S-1-8152 HV Black ( czarny tlenek żelaza (E 172), szelak, lecytyna sojowa, środek przeciwpienny DC
1510) lub czarny tusz (szelak czarny tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy).
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