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Ibutact zawiesina doustna 0,04g/ml, 200ml
 

Cena: 19,22 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g/ml

Opakowanie 1 but.a 200ml (+łyż.miar.)

Postać zaw.doust.

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Opis leku:

Ibutact
Ibuprofenum
lek bez recepty
40 mg/mL zawiesina doustna

 Wskazania do stosowania:

Gorączka różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego oraz
bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego.

Ostrzeżenia

Nie należy stosować produktu
-jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia;
-jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja nadwrażliwości, taka jak: astma oskrzelowa, katar, swędząca wysypka skórna lub obrzęk
warg, twarzy, języka lub gardła po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy (takich jak aspiryna) lub innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
-jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku ) oraz na inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ);
-jeśli u pacjenta występuje lub występowała choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z perforacją lub krwawieniem, lub jeśli u
pacjenta wystąpiły dwa lub więcej takie epizody w przeszłości;
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-jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, związane z wcześniejszym stosowaniem
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) (dziecko może mieć wymioty zawierające krew lub ciemne cząstki wyglądające jak
fusy z kawy lub smoliste stolce zawierające krew);
-jeśli pacjent ma zwiększoną tendencję do krwawień lub problemy z wytwarzaniem niektórych składników krwi (takie jak niedobór płytek
krwi – małopłytkowość);
-jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;
-jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży;
-jeśli pacjent jest odwodniony;
-jeśli dziecko waży mniej niż 5 kg i jest w wieku poniżej 3 miesięcy;
-jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna;
-jeśli u pacjenta występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie.

Podmiot odpowiedzialny:

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Bankowa 4
44-100 Gliwice.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania 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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