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NUROFEN FORTE zawiesina dla dzieci o smaku
pomarańczowym 100 ml
 

Cena: 24,38 PLN

Opis słownikowy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaNUROFEN FORTE zawiesina dla dzieci o smaku pomarańczowym 100 mlNurofen dla dzieci Forte jest przeznaczony do
krótkotrwałego, objawowego leczenia gorączki i bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.DziałanieIbuprofen występujący w leku
Nurofen dla dzieci Forte nalezy do grupy leków zwanych Niesteroidowymi Lekami Przeciwzapalnymi (NLPZ). Działanie tych leków jest
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta
lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.Masa ciała (wiek) Dawka jednorazowa Jak często w ciągu 24 godziny?od 5 kg (3 do 5 miesięcy)
1,25 ml (równowartość 50 mg ibuprofenu) 3 razy7 do 9 kg (6 do 11 miesięcy) 1,25 ml (równowartość 50 mg ibuprofenu) 3 do 4 razy10
do 15 kg (1 - 3 lata) 2,5 ml (równowartość 100 mg ibuprofenu) 3 razy16 do 19 kg (4-5 lat) 3,75 (równowartość 150 mg ibuprofenu) 3
razy20 do 29 kg (6-9 lat) 5 ml (równowartość 200 mg ibuprofenu) 3 razy30 do 40 kg (10-12 lat) 7,5 ml (równowartość 300 mg
ibuprofenu) 3 razyLek ten jest przeznaczony tylko do krótkotrwałego stosowania. Jeśli objawy u dziecka w wieku powyżej 6 miesięcy
utrzymują się dłużej niż 3 dni lub pacjent czuje się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza.WażneKiedy nie stosować leku Nurofen dla
dzieci Forte:jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub
którykolwiek z pozostałych składników tego Ieku,jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po zastosowaniu
kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ),jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub
perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ,jeśli obecnie występuje lub
występowało owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (choroba wrzodowa) lub krwawienie (dwa lub więcej potwierdzone przypadki
owrzodzenia lub krwawienia),jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,jeśli występuje krwawienie w mózgu
(krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie,jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może
wydłużyć czas krwawienia,jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.SkładSubstancją
czynną leku jest ibuprofen.1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny,
sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharyna sodowa, polisorbat 80, bromek domifenu, maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan, aromat
pomarańczowy 2M16014 (Skrobia modyfikowana, guma arabska, Maltodekstryna, naturalne i identyczne z naturalnym substancje
aromatyczne), woda oczyszczona.
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