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Ibufen dla dzieci Forte zawiesina doustna, smak
truskawkowy 100ml
 

Cena: 21,54 zł

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Postać leku:

Zawiesina

Dawka:

200 mg

Opakowanie:

Butelka 100 ml

Skład:

Ibuprofen oraz substancje pomocnicze: makrogolglicerolu hydroksystearynian, guma ksantanowa, glicerol, sodu benzoesan, kwas
cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny lub disodu fosforan dwuwodny, sacharyna sodowa, maltitol ciekły, aromat
naturalny cola, woda oczyszczona

Działanie:

Ibufen dla dzieci forte to lek należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) stosowany w przypadku gorączki oraz
bólu różnego pochodzenia. Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekawsieci.pl


 
Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.

Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

 

Wskazania:

Lek Ibufen dla dzieci Forte jest przeznaczony do stosowania u dzieci, młodzieży i osób dorosłych w następujących przypadkach:

gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych,
bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym da umiarkowanego (także bóle uszu wystęujące w stanach zapalnych ucha
środkowego).

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. U pacjenta kiedykolwiek występowała duszność, astma, nieżyt nosa lub pokrzywka
po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych. U pacjenta występuje lub występowało w
przeszłości owrzodzenia żołądka i (lub) dwunastnicy, lub krwawienie z żołądka (lub występowały dwa lub więcej epizody). U pacjenta
występowało krawienie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. U pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby, nerek lub
niewydolność serca. Nie podawać dzieciom o masie ciała poniżej 10 kg (do 1 roku życia). U pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia
krwi. U pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienia. U pacjenta występuje ciężkie odwodnienie.
W okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży. Pacjent przyjmuje jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Dawkowanie:

Dzieci od 1 do 2 lat (10-12 kg): dawka początkowa 2,5 ml. Potem w razie potrzeby 2,5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa
wynosi 7,5 ml. Dzieci od 3 do 5 lat (13-19 kg): dawka początkowa 2,5 ml. Potem w razie potrzeby 2,5 ml co 6 godzin. maksymalna dawka
dobowa wynosi 10 ml. Dzieci od 6 do 9 lat (20-29 kg): dawka początkowa 5 ml. Potem w razie potrzeby 5 ml co 8 godzin. Maksymalna
dawka dobowa wynosi 15 ml. Dzieci od 10 do 12 lat (30-39 kg): dawka początkowa 5 ml. Potem w razie potrzeby 5 ml co 6 godzin.
maksymalna dawka dobowa wynosi 20 ml. Dzieci i młodzież od 12 lat oraz dorośli: dawka początkowa 5 ml do 10 ml. Potem w razie
potrzeby 5 ml do 10 ml co 6 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 ml.
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