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Ibuprom Max, 400 mg tabletki drażowane, 12 szt
 

Cena: 9,12 zł

Opis słownikowy

Marka Ibuprom

Postać tabletki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofen

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Ibuprom Max, 400 mg tabletki drażowane, 12 szt

Ibuprom Max to lek przeciwbólowy, ale także stosuje się go w leczeniu stanu zapalnego. Lek również obniża gorączkę. Ibuprom Max
zawiera ibuprofen, który należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych i podaje się go w ostrych bólach jak migrenowe,
menstruacyjne czy kostne. Lek stosuje się także w łagodnych i umiarkowanych bólach różnego pochodzenia np. głowy, nerwobólach
oraz w gorączce, która towarzyszy przeziębieniu, grypie czy chorobom zakaźnym.

Skład Ibuprom Max, 400 mg tabletki drażowane, 12 szt

Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum).

1 tabletka drażowana zawiera 400 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: rdzeń: laktoza, powidon, skrobia kukurydziana, talk, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka
koloidalna bezwodna; otoczka: sacharoza, talk, skrobia kukurydziana, tytanu dwutlenek, wosk Carnauba, wosk biały.

Działanie Ibuprom Max, 400 mg tabletki drażowane, 12 szt

Ibuprom Max zawiera ibuprofen, należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie a
także przeciwgorączkowo.
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Wskazania Ibuprom Max, 400 mg tabletki drażowane, 12 szt

Wskazaniem do stosowania leku są ostre bóle o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym: pooperacyjne, mięśniowe, kostne, migrenowe
oraz menstruacyjne. Lek stosuje się też w zmniejszaniu łagodnych i umiarkowanych bólów rożnego pochodzenia: bólów głowy, zębów,
okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bólów stawów, nerwobólów.
Ibuprom Max można stosować również jako środek przeciwgorączkowy w przebiegu przeziębienia, grypy lub innych chorób zakaźnych.

Dawkowanie Ibuprom Max, 400 mg tabletki drażowane, 12 szt

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Lek podaje się doustnie, po posiłku.

Ibuprom Max przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania - nie dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletka co 4 godziny.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 tabletki drażowane.

Nie należy zwiększać zalecanej dawki.

Przeciwwskazania Ibuprom Max, 400 mg tabletki drażowane, 12 szt

Kiedy nie stosować leku Ibuprom Max:

jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz na inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ),
jeśli po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w
przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,
u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub przebytą, perforacją lub krwawieniem, również z tymi
występującymi po zastosowaniu NLPZ,
u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca,
u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko
wystąpienia działań niepożądanych),
w III trymestrze ciąży,
w przypadku skazy krwotocznej.

Informacje dodatkowe Ibuprom Max, 400 mg tabletki drażowane, 12 szt

Szczególną ostrożność należy zachować stosując lek u pacjentów z: toczeniem rumieniowatym i mieszaną chorobą tkanki łącznej,
chorobami układu pokarmowego a także przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit, nadciśnieniem tętniczym i/lub zaburzeniami czynności
serca, nerek, wątroby, krzepnięcia krwi.

U pacjentów z czynną albo przebytą astmą oskrzelową czy objawami alergii w przeszłości należy zachować ostrożność, gdyż lek może
wywołać skurcz oskrzeli.

Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym, powinni poinformować lekarza o
wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie
terapii lekiem.

Długotrwałe i jednoczesne stosowanie różnych leków przeciwbólowych może skutkować uszkodzeniem nerek z ryzykiem niewydolności
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nerek (nefropatia postanalgetyczna).

Przed zastosowaniem Ibuprom Max należy skonsultować się z lekarzem jeśli:

pacjent choruje na: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, zwiększony poziom cholesterolu we krwi, w rodzinie pacjenta występowała choroba
serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń;
u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca,
operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub
zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA).
Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając zapalenie skóry złuszczające, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne
martwicze oddzielanie się naskórka były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Największe ryzyko
wystąpienia tych ciężkich reakcji występuje na początku terapii, w większości przypadków w pierwszym miesiącu stosowania leku.
Należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów: wysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub inne objawy
nadwrażliwości

Lek Ibuprom Max zawiera laktozę i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
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