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NUROFEN dla dzieci od 6 lat 200 mg 6 tabletek
 

Cena: 5,10 PLN

Opis słownikowy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaNUROFEN dla dzieci od 6 lat 200 mg 6 tabletekNurofen jest przeznaczony do stosowania w następujących
przypadkach:bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy m.in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów,
nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu)gorączka różnego pochodzenia (m.in w
przebiegu grypy, przeziębienie lub innych chorób zakaźnych)bolesne miesiączkowanieDziałanieLek Nurofen należy do niesteroidowych
leków przeciwzapalnych wykazujących zdolność łagodzenia takich dolegliwości jak: ból i gorączka.Sposób użyciaTen lek należy zawsze
stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Dzieci od 6 do 9 lat (20-30 kg): doustnie, 1 tabletka 200 mg . W razie potrzeb 1 tabletka co 6
godzin. Nie przekraczać 3 tabletek na dobę (600 mg)Dzieci od 9 do 12 lat (30 - 40 kg): doustnie, 1 tabletka 200 mg. W razie potrzeb 1
tabletka co 4 -6 godzin. Nie przekraczać 4 tabletkę na dobę (800 mg).Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40 kg): doustnie, 2
tabletki 200 mg. W razie potrzeby 1 - 2 tabletki co 4 - 6 godzin.Tabletki należy popijać wodą.Nie stosować więcej niż 6 tabletek (1200
mg) w ciągu doby.U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku.Nie należy
stosować leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.Optymalne dawkowanie znajduje się między 7-10 mg/kg masy ciała 3 do 4 razy
dziennie, co odpowiada dawce dobowej 20-30mg/kg. Zaleca się aby w leczeniu bólu i gorączki nie przekraczać dawki dobowej 30
mg/kg/dobę.WażnePrzeciwwskazaniaKiedy nie stosować leku Nurofen:z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancją
pomocniczą leku oraz na inne NLPZ,z nietolerancją na niektóre cukry,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, również 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 krwotoczną,nie należy stosować u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg.SkładSubstancją
czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum).1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu.Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki - kroskarmeloza
sodowa, sodu laurylosiarczan, sodu cytrynian, kwas stearynowy, krzemionka koloidowa bezwodna; otoczka cukrowa - karmeloza
sodowa, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, sacharoza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000; tusz do nadruku - Epacode S-1-
277001 (szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy
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