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Ibuprofen Max 400mg, 10 tabletek powlekanych
 

Cena: 4,56 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Opis leku:

Ból głowy to jedna z najbardziej powszechnych dolegliwości. Może być chorobą samą w sobie lub objawem innej poważniejszej
choroby. W zależności od przyczyny bóle głowy mogą być pierwotne lub wtórne.
Do pierwszej grupy zaliczamy migrenę czy napięciowe bóle głowy. Bóle wtórne są wynikiem innego schorzenia w naszym organizmie.
Czynników wywołujących bóle głowy jest wiele, między innymi: niedobór lub brak snu, stres, stany chorobowe, urazy głowy czy szyi, a
także nadmierny hałas i brak świeżego powietrza. W walce z bólem warto wybrać sprawdzone rozwiązanie, takie jak lek Ibuprofen Max z
Laboratoria Polfa Łódź.

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, m.in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle,
bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu). Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy,
przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Bolesne miesiączkowanie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na leki z grupy NLPZ, w tym kwas
acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego, skurczu oskrzeli, nieżytu błony
śluzowej nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. Ciężka
niewydolność nerek i (lub) wątroby. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie); perforacja lub krwawienia,
również te występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Ciężkie nadciśnienie tętnicze.
Krwawienie mózgowo-naczyniowe lub inne czynne krwawienie. Zaburzenia hematopoezy (zaburzenia układu krwiotwórczego) o
niewyjaśnionej przyczynie. Ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem). Skaza
krwotoczna oraz przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów
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COX-2. Ostatni trymestr ciąży. Dzieci i młodzież o masie ciała poniżej 40 kg (w wieku poniżej 12 lat).

Skład

1 tabletka powlekana: 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza, czerwień koszenilowa (E
124), azorubina (E 122).

Producent:

Urgo Polfa Łódź

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.
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