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Ibuprom Max Sprint, 400 mg kapsułki miękkie, 20 szt
 

Cena: 13,51 zł

Opis słownikowy

Marka Ibuprom

Postać kapsułki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Ibuprom Max Sprint, 400 mg kapsułki miękkie, 20 szt

Opis

Lek Ibuprom Max Sprint zawiera ibuprofen - substancję czynną należącą do grupy tak zwanych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ).

Skład

Substancją czynną jest ibuprofen.

Pozostałe substancje pomocnicze to: makrogol 600, potasu wodorotlenek, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda
oczyszczona.

Dawkowanie

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

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
W doraźnym leczeniu: 1 kapsułka doustnie co  4 godziny (nie należy stosować więcej niż 3 kapsułki w ciągu doby).

Kapsułkę, jeśli to konieczne, należy popić płynem. Kapsułek nie należy rozgryzać.

Działanie
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Jest lekiem działającym przeciwbólowo. Pomaga zwalczać stan zapalny, który jest jedną z przyczyn bólu.
Lek obniża również gorączkę.

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku są bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, (m.in. ból
napięciowy), migrena z aurą lub bez aury (objawy takie jak: ból głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk), bóle zębów,
nerwobóle, bóle mięśniowe, bóle kostne i stawowe. Bolesne miesiączkowanie. Gorączka (m. in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub
innych chorób zakaźnych).

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Ibuprom Max Sprint

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
U osób, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały
kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej.
Jeśli u pacjenta występują następujące schorzenia: choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub przebyta,
krwawienie lub perforacja (w tym występujące po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych), ciężka niewydolność
wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca, skaza krwotoczna

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek): niestrawność, boi brzucha, nudności;
ból głowy; pokrzywka, świąd.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek): biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty,
zapalenie błony śluzowej żołądka; zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia; obrzęki.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek): owrzodzenie żołądka i (łub)
dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego (objawiające się m.in. smolistymi stolcami, krwawymi wymiotami), perforacja,
zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; depresja, reakcje psychotyczne;
szumy uszne; jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (szczególnie u osób z chorobami autoimmunologlcznymi: toczeń
rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej); zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek (w tym
śródmiąższowe zapalenie nerek), martwica brodawek nerkowych; zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego
stosowania, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby; nieprawidłowości morfologii krwi (anemia - niedokrwistość, leukopenia -
zmniejszenie liczby leukocytów, trombocytopenia - zmniejszenie liczby płytek krwi, pancytopenia zaburzenie hematologiczne polegające
na niedoborze wszystkich prawidłowych elementów morfo-tycznych krwi: erytrocytów i trombocytów, agranulocytoza - obniżenie liczby
granulocytów); pierwszymi objawami są: gorączką, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy
grypopodobne, zmęczenie, Krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica (pojawienie się drobnych, czerwonawych kropek i grudek na
skórze), krwawienie z nosa, ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze
oddzielanie się naskórka); ciężkie reakcje nadwrażliwości, takie jak: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, przyspieszenie rytmu serca,
nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs anafilaktyczny (nagły spadek ciśnienia lewi z towarzyszącym pobladnięciem,
utratą przytomności, potami); zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli; nadciśnienie tętnicze.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (która nie może być określona na podstawie dostępnych danych) zwiększenie
stężenia sodu w osoczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Ibuprom Max Sprint zawiera sorbitol i potas Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przez przyjęciem leku.

Lek zawiera 1,14 mmol (44,82 mg) potasu na dawkę, co należy uwzględnić u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów
kontrolujących zawartość potasu w diecie.

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

Stosowanie innych leków

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

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Zaleca się przyjmowanie leku po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu i
sprawność psychofizyczną podczas stosowania leku w zalecanych dawkach i przez zalecany okres.
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