
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Ibuprofen Aflofarm tabletki drażowane 200 mg, 10 tbl
 

Cena: 3,68 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.draż.

Producent AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w postaci tabletek drażowanych wskazany przy bólach o umiarkowanym nasileniu, objawach grypy
i przeziębienia, czy bólach menstruacyjnych.

Skład:
Substancja czynna: 1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza.

Wskazania:
- bóle o umiarkowanym lub słabym nasileniu: bóle zębów, bóle stawów, bóle mięśni, bolesne miesiączkowanie, bóle głowy (w tym bóle
migrenowe);
- stany gorączkowe różnego pochodzenia, (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych);
- bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu.

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: dawka początkowa 1 do 2 tabletek, następnie w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Nie
stosować więcej niż 6 tabletek (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. 

Produkt leczniczy przeznaczony do doraźnego stosowania.

Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia
objawów.

Produkt leczniczy nie jest wskazany dla dzieci poniżej 12 lat. Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagana modyfikacja dawki.

Sposób podania:
Podanie doustne, popijając wodą

Przeciwwskazania:
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Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów:
- u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały objawy
alergii w postaci nieżytu nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, w wywiadzie;
- z nadwrażliwością na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ);
- z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również związanymi ze
zastosowaniem leków z grupy NLPZ;
- z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA);
- przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych;
- w III trymestrze ciąży;
- ze skazą krwotoczną.

Opakowanie: 10 tabletek drażowanych

Podmiot odpowiedzialny:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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