
 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

 

Ibuprom dla dzieci Forte: ibuprofen 200 mg/5 ml, zawiesina
doustna, 100ml
 

Cena: 22,99 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
 

Opis leku:

Ibuprom dla dzieci Forte: ibuprofen 200 mg/5 ml, zawiesina doustna.

Wskazania:

gorączka różnego pochodzenia; bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego.

Przeciwwskazania:

Nie stosować u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej ani w połączeniu z
innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Nie stosować w III trymestrze ciąży i w czynnej chorobie wrzodowej przewodu
pokarmowego.

Działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne

Dawkowanie:
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Do podania doustnego.
Do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki 5 ml z podziałką ułatwiającą dawkowanie.
Ból i gorączka: dawka dobowa produktu leczniczego Ibuprom dla Dzieci Forte wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała w dawkach
podzielonych.
Schemat dawkowania z zastosowaniem dołączonego do opakowania dozownika może być osiągnięty następująco:
Niemowlęta od 3 do 6 miesięcy (5 - 7,6 kg): 3 razy po 1,25 ml w ciągu doby (co odpowiada 150 mg ibuprofenu/dobę).
Niemowlęta od 6 do 12 miesięcy (7,7 - 9 kg): 3 do 4 razy po 1,25 ml w ciągu doby (co odpowiada 150-200 mg ibuprofenu/dobę).
Dzieci od 1 do 3 lat (10 - 15 kg): 3 razy po 2,5 ml w ciągu doby (co odpowiada 300 mg ibuprofenu/dobę).
Dzieci od 4 do 6 lat (16 - 20 kg): 3 razy po 3,75 ml w ciągu doby (co odpowiada 450 mg ibuprofenu/dobę).
Dzieci od 7 do 9 lat (21 - 29 kg): 3 razy po 5 ml w ciągu doby (co odpowiada 600 mg ibuprofenu/dobę).
Dzieci od 10 do 12 lat (30 - 40 kg): 3 razy po 7,5 ml w ciągu doby (co odpowiada 900 mg ibuprofenu/dobę).
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawką rekomendowaną w objawowym leczeniu bólu i gorączki jest 3 razy po 10 ml w ciągu doby,
do ustąpienia objawów.
Należy zachować przerwę pomiędzy dawkami 6 do 8 godzin.

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.

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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