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Ibum Forte, 400 mg kapsułki, 36 szt.
 

Cena: 32,69 zł

Opis słownikowy

Marka Ibum

Postać kapsułki

Producent Hasco

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofen

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Ibum Forte, 400 mg kapsułki, 36 szt.

Lek Ibum Forte działający przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Skład Ibum Forte, 400 mg kapsułki, 36 szt.

Substancją czynną leku jest ibuprofen.
1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły częściowo
odwodniony, woda oczyszczona, żółcień chinolinowa (E104), błękit patentowy (E131).

Wskazania Ibum Forte, 400 mg kapsułki, 36 szt.

Wskazaniami do stosowania leku są:

1. Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego:

bóle głowy (w tym także migreny)
bóle zębów
bóle mięśniowe, stawowe i kostne
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bóle po urazach
nerwobóle
bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie.

2. Bolesne miesiączkowanie.

3. Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Dawkowanie Ibum Forte, 400 mg kapsułki, 36 szt.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do krótkotrwałego stosowania doustnego.

Zalecana dawka to:
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: dawka początkowa 400 mg (1 kapsułka), w razie potrzeby co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować
dawki większej niż 1200 mg (3 kapsułki) na dobę w dawkach podzielonych.

Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

Przeciwwskazania Ibum Forte, 400 mg kapsułki, 36 szt.

Kiedy nie stosować leku Ibum Forte:

jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją (przedziurawieniem) lub krwawieniem,
również występującymi po zastosowaniu NLPZ;
u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej;
u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca;
u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory C0X-2 (zwiększa się ryzyko
wystąpienia działań niepożądanych);
u pacjentów ze skazą krwotoczną (skłonnością do krwawień).

Informacje dodatkowe Ibum Forte, 400 mg kapsułki, 36 szt.

Lek Ibum Forte zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek Ibum Forte zawiera żółcień chinolinową (E104) i błękit patentowy (E131) - lek może powodować reakcje alergiczne.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie® wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem
tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
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Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
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