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Ibuprom RR, 400 mg tabletki powlekane, 24 szt.
 

Cena: 11,84 zł

Opis słownikowy

Marka Ibuprom

Postać tabletki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Ibuprom RR, 400 mg tabletki powlekane, 24 szt.

Opis produktu

Skład

Skład rdzenia tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, olej roślinny, uwodorniony, krospowidon, talk,
krzemionka koloidalna bezwodna;

Skład otoczki tabletki: alkohol poliwynylowy (E1203), makrogol 3350 (Ę1521), tytanu dwutlenek (E171), talk (E 553b), mieszanina

 

Wskazania

Nowy Ibuprom® RRto nowoczesna tabletka z szybkim rdzeniem.

Ultra cienka powłoczka i nowoczesny rdzeń tabletki pozwalają na rekordowo szybkie uwolnienie substancji czynnej w żołądku, aby jak
najszybciej aktywować tabletkę.

Bóle różnego pochodzenia o umiarkowanym  i słabym nasileniu w tym: bóle głowy, migrena, bóle zębów, bóle mięśniowo-stawowe,  bóle
okolicy krzyżowej, nerwobóle, bolesne miesiączkowanie, gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.

Dawkowanie
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Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: w doraźnym leczeniu: 1 tabletka doustnie co 4-6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki
na dobę.

Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagana modyfikacja dawkowania.

Nie należy zwiększać zalecanej dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Lek przeznaczony jest do
krótkotrwałego stosowania. Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie wolno przyjmować leku przez okres ponad 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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