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NUROFEN EXPRESS FORTE 400 mg 10 kapsułek
 

Cena: 10,45 PLN

Opis słownikowy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaNUROFEN EXPRESS FORTE 400 mg 10 kapsułekLek Nurofen Express Forte jest stosowany w objawowym leczeniu
łagodnego i umiarkowanego bólu, gorączki i bólu związanego z przeziębieniem.DziałanieLek Nurofen Express Forte ma działanie
przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w
ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.Stosować doustnie. Nie należy żyć kapsułek.Dorośli oraz dzieci i młodzież
o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej): dawka początkowa 1 kapsułka, popijając wodą, w razie potrzeby przyjmować 1
kapsułkę co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki w ciągu 24 godzin.Produkt przeznaczony jest wyłącznie do
krótkotrwałego stosowania. Nalezy przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę przez nakrótszy czas konieczny do zmniejszenia
objawów.WażneKiedy nie przyjmować leku Nurofen Express Forte:w przypadku nadwrażliwości na ibuprofen, czerwień koszenilową
(E124) lub którykolwiek ze składników leku,jeśli u pacjenta występowała duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka podczas
wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ),jeśli pacjent
ma (lub miał dwa lub więcej epizody) owrzodzenie żołądka I (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie,jeśli u pacjenta
występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe
leki przeciwzapalne),jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,jeśli u pacjenta występuje skłonność
do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia,jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,jeśli
pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,jeśli pacjent jest poważnie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niedostatecznego
przyjmowania płynów),jeśli u pacjenta występuje krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie,dzieciom w wieku
poniżej 12 lat lub o masie ciała poniżej 40 kg.SkładSubstancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum).1 kapsułka zawiera 400 mg
ibuprofenu.Substancje pomocznicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona, Skład kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły,
częściowo odwodniony, woda oczyszczona, czerwień koszenilowa (E 124), Tusz: Opacode WB White NS-78-18011 o składzie: Tytanu
dwutlenek (E 171), glikol propylenowy, hypromeloza 3 cP, Substancje pomocnicze w przetwarzaniu: triglicerydy nasyconych kwasów
tłuszczowych o średniej długości łańcucha, lecytyna.
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