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Nurofen 200mg/5ml Forte zawiesina dla dzieci 50 ml 
 

Cena: 15,26 zł

Opis słownikowy

Producent RECKITT

Opis produktu
 

Postać leku:

Zawiesina doustna o smaku truskawkowym

Dawka:

200 mg/5 ml

Opakowanie:

Butelka 50 ml

Skład:

5ml preparatu zawiera iguprofen 200 mg oraz Polisorbat 80, glicerol, syrop maltitolowy, sól sodową sacharyny, kwas cytrynowy,
cytrynian sodu, gume ksantanową, chlorek sodu, esencję truskawkową, bromek domifenu, wodę oczyszczoną. Nie zawiera cukru,
barwników i alkoholu.

Działanie:

Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo przez hamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej. Szybko wchłania
się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 1-2 h. W 90% wiąże się z białkami osocza. Przenika do
jam stawowych, gdzie stężenie leku utrzymuje się stosunkowo długo, nawet po zmniejszeniu stężenia we krwi. Metabolizowany jest w
wątrobie do pochodnych hydroksylowych i karboksylowych. T0,5 wynosi 2 h. Wydalany jest z moczem w 60-90% w postaci metabolitów;
nie wykazuje tendencji do kumulacji w organizmie.
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Wskazania:

U niemowląt od 3 miesięcy życia i dzieci w następujących przypadkach: gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń
wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego), bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy,
gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych; bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwerężenia,
skręcenia); bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, bóle po ekstrakcji zębów, bóle na skutek ząbkowania;
bóle głowy; bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Dawkowanie:

Przed użyciem wstrząsnąć. Dawka dobowa: 20-30 mg ibuprofenu na kilogram masy ciała w dawkach podzielonych. Niemowlęta 6-12
miesiąc życia (7,7-9 kg): 1,25 ml 3-4 razy dziennie (150-200 mg/dobę). Dzieci od 1 do 3 roku życia (10-15 kg): 2,5 ml 3 razy dziennie (300
mg/dobę). Dzieci 4-6 rok życia (16-20 kg): 3,75 ml 3 razy dziennie (450 mg/dobę). Dzieci 7-9 rok życia (21-29 kg): 5 ml 3 razy dziennie
(600 mg/dobę). Dzieci 10 - 12 rok życia (30-40 kg): 7,5 ml 3 razy dziennie (900 mg/dobę). Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 ml 3 razy
dziennie. Szczegółowa ulotka zawierająca dawkowanie znajduje się wewnątrz opakowania.
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