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IBUM Supermax 600mg, 10 kapsułek
 

Cena: 10,06 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,6 g

Opakowanie 10 kaps. (blister)

Postać kaps.miękkie

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Opis leku:

Skład:

1 kapsułka miękka zawiera 600 mg ibuprofenu

Wskazania do stosowania:

Doraźnie, u dorosłych w ostrych, umiarkowanych bólach różnego pochodzenia, takich jak:

bóle głowy (w tym także migreny),
bóle zębów,
bóle mięśniowe, stawowe i kostne (w tym także bóle pleców),
bóle pourazowe, pooperacyjne, w tym związane z zabiegiem stomatologicznym,
nerwobóle,
bolesne miesiączkowanie.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którakolwiek substancje pomocniczą. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub
nawracająca w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby, ciężka
niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca. Nie stosować u osób, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub
innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) występowały w wywiadzie jakiekolwiek objawy alergii w postaci zapalenia
błony śluzowej nosa, pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy. III trymestr ciąży. Nie stosować ibuprofenu jednocześnie z innymi
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych).
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Naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie. Zaburzenia krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia), skaza
krwotoczna. U pacjentów z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunka lub niewystarczającym spożyciem płynów).
Zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość.

Producent:

Hasco-Lek

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