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MIG 400mg tabletki powlekane x 10 szt.
 

Cena: 6,90 zł

Opis słownikowy

Producent BERLIN CHEMIE

Opis produktu
 

Postać

Tabletki powlekane

Dawka

400 mg

Opakowanie

10 tabletek

Skład

Ibuprofen oraz substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),
stearynian magnezu, hypromeloza 6 mPas, makrogol 6000, powidon K 30, tytanu dwutlenek (E171)

Działanie

MIG jest lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym (niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym NLPZ) wykazującym działanie obniżające
gorączkę (przeciwgorączkowe).

Wskazania

Ból o łagodnym i umiarkowanym nasileniu. Gorączka.
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Przeciwwskazania

W przypadku alergii (nadwrażliwości) na substancję czynną ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Jeśli u pacjenta w
przeszłości występowały reakcje alergiczne po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych, takie jak: napady astmy, obrzęk błony śluzowej nosa, reakcje skórne (np. zaczerwienienie, pokrzywka lub podobne
reakcje). W niespecyficznych zaburzeniach krwiotworzenia. W czynnej lub nawracającej w wywiadzie chorobie wrzodowej żołądka i (lub)
dwunastnicy (wrzodach trawiennych) lub krwawieniach z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej oddzielne przypadki stwierdzonego
owrzodzenia lub krwawienia).

W przypadku perforacji lub krwawień z przewodu pokarmowego, związanych z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Jeśli u pacjenta
występuje krwawienie mózgowe (krwawienia mózgowo-naczyniowe) lub inne czynne krwawienie. W ciężkiej niewydolności nerek lub
wątroby. W ciężkiej niewydolności serca. U kobiet w trzech ostatnich miesiącach ciąży. Nie należy stosować leku MIG u dzieci w wieku
poniżej 6 lat lub o masie ciała poniżej 20 kg, ponieważ produkt leczniczy MIG nie jest odpowiedni w tej grupie wiekowej ze względu na
zawartość substancji czynnej.

Dawkowanie

Doustnie. Lek przyjmować podczas lub po posiłku. Tabletki można dzielić (tabletkę przełamać na pół wzdłuż rowka dzielącego). Dzieci w
wieku 6-9 lat (waga ciała 20-29 kg) jednorazowo 1/2 tabletki powlekanej (co odpowiada 200 mg ibuprofenu); maksymalna dawka
dobowa 1,5 tabletki powlekanej (co odpowiada 600 mg ibuprofenu). Dzieci w wieku 10-12 lat (30-39kg) jednorazowo 1/2 tabletki
powlekanej (co odpowiada 200 mg ibuprofenu); maksymalna dawka dobowa 2 tabletki powlekane (co odpowiada 800 mg ibuprofenu).
Młodzież powyżej 12 roku życia i dorośli jednorazowo 1/2-1 tabletka powlekana (co odpowiada 200-400 mg ibuprofenu); maksymalna
dawka dobowa 3 tabletki powlekane (co odpowiada 1200 mg ibuprofenu). Po zastosowaniu maksymalnej dawki pojedynczej, następną
dawkę należy przyjąć nie wcześniej niż po upływie 6 godzin.
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