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Ibuprom dla dzieci Forte, zawiesina doustna, 100 ml
 

Cena: 30,98 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać zaw.doust.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Ibuprom dla Dzieci Forte powyżej 3 miesiąca życia to lek w postaci syropu stosowany w bólach i gorączce różnego pochodzenia.

 

Skład:

Substancja czynna: Ibuprofen (Ibuprofenum).

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 200 mg ibuprofenu.

 

Substancje pomocnicze: sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, sacharyna sodowa, sodu chlorek,
hypromeloza 15 cP, guma ksantan, maltitol ciekły, glicerol, aromat truskawkowy (zawiera substancje identyczne z naturalnymi
aromatami, naturalne aromaty, maltodekstrynę, cytrynian trietylu, glikol propylenowy i alkohol benzylowy), woda oczyszczona

 

Wskazanie:

Lek stosowany jest w gorączce różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego)
oraz bólach różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym do umiarkowanego (na przykład w bólach głowy, gardła, mięśni, stawów i kości).
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Działanie:

Lek Ibuprom dla Dzieci Forte ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

 

Dawkowanie:

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie dobowe wynosi zwykle 20 do 30 mg/kg masy ciała w dawkach podzielonych.

- masa (wiek): 5 - 7,6 kg (niemowlęta od 3 do 6 miesięcy) - dawkowanie:  3 x 1,25 ml - całkowita dawka dobowa: 150 mg ibuprofenu

- masa (wiek): 7,7 - 9 kg (niemowlęta od 6 do 12 miesięcy) - dawkowanie:  3-4 x 1,25 ml - całkowita dawka dobowa: 150-200 mg
ibuprofenu

- masa (wiek): 10 - 15 kg (dzieci od 1 do 3 lat) - dawkowanie:  3 x 2,5 ml - całkowita dawka dobowa: 300 mg ibuprofenu

- masa (wiek): 16 - 20 kg (dzieci od 4 do 6 lat) - dawkowanie:  3 x 3,75 ml - całkowita dawka dobowa: 450 mg ibuprofenu

- masa (wiek): 21 - 29 kg (dzieci od 7 do 9 lat) - dawkowanie:  3 x 5 ml - całkowita dawka dobowa: 600 mg ibuprofenu

- masa (wiek): 30 - 40 kg (dzieci do 10 do 12 lat) - dawkowanie:  3 x 7,5 ml - całkowita dawka dobowa: 900 mg ibuprofenu

- masa (wiek): dorośli i dzieci powyżej 12 lat - dawkowanie:  3 x 10 ml - całkowita dawka dobowa: 1200 mg ibuprofenu

 

Ostrzeżenia:

Lek Ibuprom dla Dzieci zawiera maltitol ciekły i sód Lek zawiera maltitol ciekły. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 2,74 mg/ml sodu, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących
zawartość sodu w diecie.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznymi niedostępnym dla dzieci.

Należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia.

Po pierwszym otwarciu lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

 

Opakowanie: butelka 100 ml

 

Podmiot odpowiedzialny
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Zi?bicka 40
50-507 Wroc?aw

 

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



 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

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

 
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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