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3 x NUROFEN FORTE 48 tabletek
 

Cena: 67,50 PLN

Opis słownikowy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

NUROFEN FORTE 48 tabletek

 

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, np. migrena; bóle okolicy krzyżowej, nerwobóle, bóle
mięśni i stawów, bolesne miesiączkowanie).

Gorączka w przebiegu grypy i przeziębienia.

 

Działanie

Nurofen Forte to lek specjalnie stworzony do usuwania szczególnie dotkliwych bólów. Zawiera maksymalną dostępną bez recepty
dawkę ibuprofenu – 400 mg. Nurofen Forte to maksymalna siła w walce z bólem.

 

Sposób użycia
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Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletka co 4 godziny. Nie należy przekraczać dziennej zalecanej dawki do spożycia. Tabletki należy
popić płynem.  

Nie stosować więcej niż 3 tabletki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby.

W przypadku niewydolności wątroby lub nerek, dawki należy ustalić indywidualnie.

 

Przeciwwskazania

Leku Nurofen Forte nie należy stosować u pacjentów: z nadwrażliwością (uczuleniem) na ibuprofen lub którąkolwiek substancję
pomocniczą leku oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, nieżyt
błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub astma oskrzelowa), z czynnym lub występującym w przeszłości nawracającym
wrzodem trawiennym/krwawieniem (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), z perforacją lub
krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie, związanymi z wcześniejszym leczeniem NLPZ, z ciężką niewydolnością wątroby,
ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca, w ostatnim trymestrze ciąży, ze skazą krwotoczną. 

 

Skład

1 tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.  

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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