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Ibuprofen APTEO MED tabletki powlekane 400 mg, 48 tbl
 

Cena: 16,70 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 48 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Lek do stosowania w krótkotrwałym leczeniu objawowym bólu o małym i umiarkowanym nasileniu, takiego jak ból głowy, ból
miesiączkowy, ból zębów oraz gorączka.

Dawkowanie:
Zalecenia dotyczące dawkowania znajdują się w ulotce dołączonej do preparatu.

Skład:
Każda tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).

Wskazania:

Krótkotrwałe leczenie objawowe bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, takiego jak ból głowy, ból miesiączkowy, ból zębów oraz
gorączka.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostatni trymestr ciąży.

Czynna lub występująca w wywiadzie nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienie (dwa lub więcej oddzielne epizody
potwierdzonej choroby wrzodowej lub krwawienia).

Pacjenci z ciężkim odwodnieniem (spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).

Pacjenci z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk
naczynioruchowy lub pokrzywka), w związku z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
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przeciwzapalnych (NLPZ).

Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie związane z wcześniejszym leczeniem przy
użyciu leków z grupy NLPZ.

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA).

Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie.

Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego o niewyjaśnionej przyczynie.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Opakowanie: 48 tabletek powlekanych

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 25140 wydane przez URPL,WMiPB

Podmiot odpowiedzialny
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

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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