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NUROFEN dla dzieci 60 mg 10 czopków
 

Cena: 15,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,06 g

Opakowanie 10 czop.

Postać czop.doodbyt.

Producent BOOTS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaNUROFEN dla dzieci 60 mg 10 czopkówNurofen dla dzieci sotosuje się w leczeniu bólów o nasileniu słabym do
umiarkowanego oraz w bólu i gorączce występujących w przeziębieniu i grypie.DziałanieLek Nurofen dla dzieci działa przeciwbólowo,
przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta
lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.Stosować doodbytniczo.Dla dzieci o wadze od 6 do 8 kg (3-9 miesięcy): dawka początkowa 1
czopek. W razie potrzeby, 1 czopek po 6 do 8 godzinach. Nie stosować więcej niż 3 czopki w ciągu doby.Dla dzieci o wadze od 8 do 12,5
kg (9 miesięcy do 2 lat): dawka początkowa 1 czopek. W razie potrzeby, 1 czopek po 6 godzinach. Nie stosować więcej niż 4 czopki w
ciągu doby.Jeżeli mimo przyjmowania leku gorączka i dolegliwości bólowe nie ustępują lub nasilają się lub jeśli podawanie leku jest
konieczne przez więcej niż 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem.WażneKiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci:jeśli pacjent ma
uczulenie na ibuprofen oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu.jeśli u pacjenta,
występowały w przeszłości reakcje nadwrażliwości po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych
leków przeciwzapalnych.jeśli u pacjenta występuje lub występowała choroba wrzodowa żołądka,jeśli u pacjenta występuje ciężka
niewydolność wątroby lub nerek oraz niekontrolowana niewydolność serca.SkładSubstancja czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum).1
czopek zawiera 60 mg ibuprofenu.Substancje pomocznicze: tłuszcz stały (Witepsol H15), tłuszcz stały (Witepsol W45).
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