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NUROFEN FORTE zawiesina dla dzieci o smaku
pomarańczowym 150 ml
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g/ml

Opakowanie 150 ml (butelka)

Postać zaw.doust.

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

WskazaniaNurofen Forte dla dzieci o pysznym pomarańczowym smaku szybko i skutecznie zwalcza gorączkę i ból o słabym i
umiarkowanym nasileniu. Lek w postaci syropu jest łatwy do podania dzieciom. Może być stosowany od 3. miesiąca życia.Produkt
leczniczy Nurofen Forte dla dzieci wskazany do stosowania w krótkotrwałym leczeniu gorączki o różnej etiologii oraz bólów o słabym i
umiarkowanym stopniu nasilenia, w tym: bólów głowy, gardła, mięśni, stawów, kości, bólów związanych z urazami narządów ruchu,
bólów związanych z urazami tkanek miękkich, bólów pooperacyjnych, bólów związanych z ząbkowaniem i bólów zębów, bólów uszu w
stanach zapalnych ucha środkowego. Przeznaczony dla dzieci od 3. miesiąca życia.DziałanieBól i gorączka towarzyszą wielu
dziecięcym chorobom. Lek Nurofen Forte dla dzieci to syrop o smaku pomarańczowym, który wskazany jest do krótkotrwałego leczenia
bólów i gorączki o różnej etiologii. Substancją czynną leku jest ibuprofen, należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Ibuprofen wykazuje właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.Sposób użyciaStosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub
według wskazówek zawartych w ulotce. Osoby z wrażliwym żołądkiem powinny zażywać lek w trakcie jedzenia lub popijać go mlekiem.
Odkręcić butelkę. Dozownik w formie strzykawki mocno wcisnąć w otwór w szyjce butelki. Wstrząsnąć, butelkę obrócić do góry dnem.
Trzymając butelkę w takiej pozycji, nabrać odpowiednią ilość zawiesiny, przesuwając tłok dozownika do dołu. Butelkę odwrócić,
delikatnie odkręcić dozownik i wyjąć go z butelki. Końcówkę dozownika włożyć do ust dziecka, następnie nacisnąć tłok, aby opróżnić
dozownik. Butelkę zakręcić, dozownik umyć i wysuszyć. Zwyczajowo podaje się: dzieciom między 3. a 6. miesiącem życia (masa ciała:
5-7,6kg) – 1,25ml 3 razy dziennie; dzieciom między 6. a 12. miesiącem życia (masa ciała: 7,7-9kg) – 1,25ml 3-4 razy dziennie; dzieciom
między 1. a 3. rokiem życia (masa ciała: 10-15kg) – 2,5ml 3 razy dziennie; dzieciom między 4. a 6. rokiem życia (masa ciała: 16-20kg) –
3,75ml 3 razy dziennie; dzieciom między 7. a 9. rokiem życia (masa ciała: 21-29kg) – 5ml 3 razy dziennie; dzieciom między 10. a 12.
rokiem życia (masa ciała: 30-40kg) – 7,5ml 3 razy dziennie; dzieciom powyżej 12. roku życia – 10ml 3 razy
dziennie.WażnePrzeciwwskazania:Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku, u osób z nadwrażliwością
na ibuprofen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, u których w przeszłości wystąpiły objawy alergii, w tym: katar, pokrzywka,
astma oskrzelowa. Nie stosować u pacjentów ze skazą krwotoczną, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy,
zarówno czynną, jak i przebytą, oraz u pacjentów z perforacją lub krwawieniem, także w wyniku stosowania NLPZ; w przypadku ciężkiej
niewydolności wątroby, nerek lub serca u osób, które stosują inne NLPZ, w tym inhibitory COX-2 ze względu na zwiększone ryzyko
wystąpienia działań niepożądanych. Nie stosować w III trymestrze ciąży.Działania niepożądane:Jak każdy lek Nurofen Forte dla dzieci
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może wywołać działania niepożądane. Zaburzenia pracy żołądka i jelit: niezbyt często – niestrawność, ból brzucha i nudności; rzadko –
biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenia błony śluzowej żołądka; bardzo rzadko – krwawe wymioty, smoliste stolce,
wrzodziejące zapalenia jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna. Zaburzenia ze strony układu nerwowego: niezbyt
często – ból głowy; rzadko – bezsenność, zawroty głowy, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenie, a w pojedynczych przypadkach
depresja, reakcje psychotyczne, szumy uszne. Zaburzenia ze strony nerek i dróg moczowych: rzadko – obrzęki; bardzo rzadko –
zmniejszona ilość wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, wzrost stężenia sodu w osoczu krwi.
Zaburzenia ze strony wątroby i dróg żółciowych: bardzo rzadko – zaburzenia czynności wątroby. Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
bardzo rzadko – zaburzenia wskaźników morfologii krwi. Zaburzenia skóry: bardzo rzadko – rumień wielopostaciowy, martwica
toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnosona. Zaburzenia ze strony układu odpornościowego: niezbyt często – świąd i
pokrzywka; bardzo rzadko – obrzęk twarzy, języka, krtani, duszność, tachykardia, hipotensja oraz zaostrzenia astmy i skurcz oskrzeli.
Zaburzenia pracy serca: bardzo rzadko – obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca wynikająca ze stosowania dużych dawek
NLPZ.Skład5ml zawiesiny zawiera 200mg ibuprofenu. Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek,
sacharyna sodowa, polisorbat 80, bromek domifenu, maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan, aromat pomarańczowy (skrobia
modyfikowana, guma arabska, maltodekstryna, naturalne i identyczne z naturalnym substancje aromatyczne) i woda oczyszczona.
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