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Ibuprom Ultramax 600 mg, 10 tabletek powlekanych
 

Cena: 11,09 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,6 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Opis leku:

 Skład i postać:

Ibuprofen (Ibuprofenum) 600 mg; tabletki powlekane

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 substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka)
związane z zastosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w wywiadzie, ciężka
niewydolność serca (klasa IV według NYHA), ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek, niewyjaśnione zaburzenia krwiotworzenia,
krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w następstwie
przyjmowania NLPZ w wywiadzie, czynna lub w wywiadzie nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub krwotoki z przewodu
pokarmowego (co najmniej dwa oddzielne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), ciężkie odwodnienie (wywołane przez
wymioty, biegunkę lub przyjmowanie niewystarczających ilości płynów), ostatni trymestr ciąży, dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Podmiot odpowiedzialny:
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US Pharmacia, Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

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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