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Ibumax, 400 mg tabletki powlekane, 50 szt
 

Cena: 13,49 zł

Opis słownikowy

Marka Ibumax

Postać tabletki

Producent Vitabalans

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofen

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Ibumax, 400 mg tabletki powlekane, 50 szt

Lek IBUMAX 400 mg zawiera ibuprofen – substancję z grupy niesteroidowych lekówprzeciwzapalnych (NLPZ), mających działanie
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe iprzeciwzapalne.

Skład Ibumax, 400 mg tabletki powlekane, 50 szt

Substancją czynną jest ibuprofen.

1 tabletka powlekana zawiera: substancje czynną: ibuprofen 400 mg.

substancje pomocnicze : skrobia żelowana, kukurydziana, hypromeloza, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, sodu
laurylosiarczan, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna otoczka - hypromeloza, mikrolog 4000, polidekstroza, tytanu
dwutlenek (E 171)

Działanie Ibumax, 400 mg tabletki powlekane, 50 szt

Ibumax 400 mg to lek, którego substancją czynną jest ibuprofen, substancja z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),
mających działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.
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Wskazania Ibumax, 400 mg tabletki powlekane, 50 szt

Ibumax 400 mg to lek przeznaczony do stosowania w leczeniu bólu, stanów zapalnych oraz łagodzeniu gorączki. Wskazaniami do
stosowania leku są: bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym o umiarkowanego: bóle głowy (w tym także migreny), bóle zębów, bóle
mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po urazach, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, a także bolesne miesiączkowanie i
stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Dawkowanie Ibumax, 400 mg tabletki powlekane, 50 szt

Lek Ibumax 400 mg przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego, u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 12 lat.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę co cztery godziny. W okresie 24 godzin nie należy przyjmować więcej niż trzy tabletki
(maksymalna dawka dobowa 1200 mg w dawkach podzielonych).

Osoby w wieku podeszłym: nie jest wymagana zmiana dawkowania.

Przeciwwskazania Ibumax, 400 mg tabletki powlekane, 50 szt

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ).
Z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również występującymi po
zastosowaniu NLPZ.
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.
Z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca.
Przyjmujących jednocześnie inne nieteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększa ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych).
W ostatnich trzech miesiącach ciąży,
Ze skazą krwotoczną.

Informacje dodatkowe Ibumax, 400 mg tabletki powlekane, 50 szt

Przed rozpoczęciem stosowania IBUMAX 400 mg należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli u pacjenta stwierdzono toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana chorobę tkanki łącznej,
objawów reakcji alergicznych po przejęciu kwasu acetylosalicylowego,
jeśli u pacjenta stwierdzono choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita
grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna),
jeśli u pacjenta stwierdzono nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca,
jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek,
jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby,
jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia),
jeśli u pacjenta stwierdzono czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości; po zastosowaniu leku
może wystąpić skurcz oskrzeli,
pacjentów przyjmujących inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe lub kortykosteroidowe).
Ibumax 400 mg a ciąża
W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku. Podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży nie wolno przyjmować leku,
ponieważ mogłoby to zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.

Ibumax 400 mg, a karmienie piersią
Ibuprofen może w niewielkich ilościach przenikać do mleka kobiet karmiących piersią. Ponieważ dotychczas nie ma doniesień
dotyczących szkodliwego wpływu ibuprofenu na niemowlęta, przerwanie karmienia piersią nie jest konieczne w przypadku
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krótkotrwałego przyjmowania ibuprofenu w małych dawkach.

Interakcje
Nie należy przyjmować leku IBUMAX 400 mg w przypadku stosowania innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(w tym inhibitorów cyklooksygenazy 2, takich jak celekoksyb lub etorikoksyb), innych leków przeciwbólowych albo kwasu
acetylosalicylowego (w dawkach przeciwbólowych).

Lek IBUMAX 400 mg może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku IBUMAX 400 mg. Na
przykład:

leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas
acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna),
leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące
antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan),
kortykosteroidy (takie jak prednizolon lub deksametazon),
metotreksat (lek przeciwnowotworowy),
lit (lek przeciwdepresyjny),
zydowudyna (lek przeciwwirusowy).

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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