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Ibum Forte Pure, 200 mg/5 ml zawiesina doustna od 3
miesiąca, 100 g
 

Cena: 34,79 zł

Opis słownikowy

Marka Ibum

Postać syrop

Producent Hasco

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofen

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Ibum Forte Pure, 200 mg/5 ml zawiesina doustna od 3 miesiąca,
100 g

Lek Ibum Forte Pure w formie zawiesiny doustnej zawiera ibuprofen należący go grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),
wykazujący działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Produkt przeznaczony jest zarówno dla osób dorosłych, jak i
dla dzieci od 3 miesiąca życia.

Skład Ibum Forte Pure, 200 mg/5 ml zawiesina doustna od 3 miesiąca, 100 g

Substancją czynną leku jest ibuprofen.

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.

W skład substancji pomocniczych wchodzą: maltitol ciekły (E 965), glicerol (E 422), guma ksantan, sacharyna sodowa (E 954), sodu
benzoesan (E 211), kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona.

Produkt nie zawiera aromatów, barwników ani cukru.

Działanie Ibum Forte Pure, 200 mg/5 ml zawiesina doustna od 3 miesiąca, 100 g
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Ibuprofen zawarty w składzie zawiesiny wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Wskazania Ibum Forte Pure, 200 mg/5 ml zawiesina doustna od 3 miesiąca, 100 g

Ibum Forte Pure wskazany jest do stosowania podczas gorączki różnego pochodzenia (np. w przebiegu grypy, przeziębienia, odczynu
poszczepiennego), a także w bólu o słabym lub umiarkowanym nasileniu (np. ból głowy, gardła i mięśni, zębów, ból po zabiegach
stomatologicznych lub na skutek ząbkowania, bólu uszu, stawów i kości na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia) lub na skutek
urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne).

Dawkowanie Ibum Forte Pure, 200 mg/5 ml zawiesina doustna od 3 miesiąca, 100 g

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta
lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do
lekarza lub farmaceuty.

Zawiesina przeznaczona jet do stosowania doustnego, przed u?yciem nale?y
wstrz?sn?? butelk?. Lek nale?y podawa? w odst?pach wynosz?cych co najmniej 6
godzin. Do opakowania do??czona zosta?a strzykawka doustna u?atwiaj?ca
dawkowanie. 

Wiek dziecka (masa
cia?a)

Dawka jednorazowa Dawkowanie/Maksymalna
dawka dobowa

3-6 miesi?cy (5-7,6 kg) 1,25 ml (50 mg) 3 razy na dob? = 150 mg

6-12 miesi?cy (7,7-9 kg) 1,25 ml (50 mg) 3-4 razy na dob? =
150-200 mg

1-3 lata (10-15 kg) 2,5 ml (100 mg) 3 razy na dob? = 300 mg

4-6 lat (16-20 kg) 3,75 ml (150 mg) 3 razy na dob? = 450 mg

7-9 lat (21-29 kg) 5 ml (200 mg) 3 razy na dob? = 600 mg

10-12 lat (30-40 kg) 7,5 ml (300 mg) 3 razy na dob? = 900 mg

M?odzie? i doro?li
powy?ej 40 kg

7,5-10 ml (300-400 mg) 3-4 razy na dob? po 7,5
ml = 900-1200 mg

Lek wskazany jest do krótkotrwa?ego stosowania. Nie nale?y przekracza? dziennej
dawki ibuprofenu, która wynosi 20-30 mg/kg masy cia?a. 
Przed podaniem leku niemowl?tom poni?ej 6 miesi?c ?ycia nale?y skonsultowa? si? z
lekarzem. 

Przeciwwskazania Ibum Forte Pure, 200 mg/5 ml zawiesina doustna od 3 miesiąca, 100 g
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Produktu nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku.
Nie zaleca się podawania zawiesiny pacjentom:

z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, perforacją (przedziurawieniem) lub krwawieniem, również
występującymi po zastosowaniu NLPZ,
u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w
przeszłości jakiekolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej,
z ciężkim odwodnieniem (spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów)
przyjmującym inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory COX-2 takie jak celekoksyb lub etorykoksyb),
u których występuje ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek, ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA),
jeśli występuje u nich krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne krwawienie,
jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna (skłonność do krwawień) lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym
pochodzeniu.
w trakcie przebiegu ospy wietrznej

Informacje dodatkowe Ibum Forte Pure, 200 mg/5 ml zawiesina doustna od 3 miesiąca, 100
g

5 ml zawiesiny posiada około 1119,00 mg mannitolu, co odpowiada około 0,07 wymiennika węglowodanowego. Pacjenci u których
stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów przed użyciem powinny zasięgnąć opinii lekarza.
5 ml zawiesiny zawiera 3,357 mg sodu benzoesanu.

Jeśli po 1 dniu podawania leku niemowlętom w wieku 3-5 miesięcy lub po 3 dniach terapii u dzieci powyżej 6 miesiąca, młodzieży i
dorosłych nie nastąpiła poprawa lub stan pacjenta się pogorszył, należy skontaktować się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ lub kwas
acetylosalicylowy w dawce dobowej powyżej 75 mg, jeśli stwierdzono u niego: niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy,
mieszana choroba tkanki łącznej), choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita
grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna), podwyższone ciśnienie krwi i/lub zaburzenia czynności serca, zaburzenia czynności nerek,
choroby wątroby, w przypadku występowania obecnie lub w przeszłości astmy, przewlekłego kataru, polipów nosa lub chorób
alergicznych, a także jeśli pacjent niedawno przebył poważną operację, jest odwodniony (szczególnie dzieci i młodzież) lub stosuje inne
leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia (np. doustne kortykosteroidy, leki rozrzedzające krew,
selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe).
Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem jeśli u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica
piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u niego choroba tętnic obwodowych
(słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub
przemijający atak niedokrwienny – TIA) oraz w przypadku, gdy pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego
zwiększone stężenie cholesterolu lub w jego rodzinie występowała choroba serca, bądź udar, a także jeśli pacjent pali tytoń.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się wraz z wiekiem pacjenta.
Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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