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Nurofen Junior 100 mg, dla dzieci powyżej 7 lat, smak
pomarańczowy, 12 kapsułek do żucia
 

Cena: 17,68 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g

Opakowanie 12 kaps.

Postać kaps.do żucia, elast.

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Opis leku:

Nurofen dla dzieci Junior, 100 mg, kapsułki do żucia, elastyczne. Każda elastyczna kapsułka do żucia zawiera 100 mg ibuprofenu
(Ibuprofenum).

Wskazania do stosowania:

obniżanie gorączki i łagodzenie objawów przeziębienia i grypy oraz leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak ból gardła,
ból zęba, ból ucha, ból głowy oraz niewielkie bóle i skręcenia u dzieci o masie ciała od 20 kg (w wieku 7 lat) do 40 kg (w wieku 12 lat).

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma,
nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka), związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy
(dwa lub więcej wyraźnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego
w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; ciężka niewydolność serca (IV klasa wg NYHA), nerek lub wątroby; ostatni
trymestr ciąży; krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; zaburzenia krwi o nieustalonym pochodzeniu; ciężkie
odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Produkt leczniczy zawiera lecytynę sojową.
Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję.

Podmiot odpowiedzilany:
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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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