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Ibuprom Zatoki, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.
 

Cena: 10,96 zł

Opis słownikowy

Marka Ibuprom

Postać tabletki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Ibuprofen, Pseudoefedryna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Ibuprom Zatoki, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.

Ibuprom Zatoki to lek do doraźnego leczenia objawów zapalenia zatok.

Skład Ibuprom Zatoki, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.

Substancjami czynnymi leku są ibuprofen (Ibuprofenum) i pseudoefedryny chlorowodorek (Pseudoephedrini hydrochloridum).

1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg pseudoefedryny.

Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: celuloza proszek (Elcema P-100), celuloza proszek (Elcema F-150), skrobia kukurydziana, skrobia
żelowana, guma Guar, talk, kroskarmeloza sodowa, krospowidon, krzemionka koloidalna, uwodniona, olej roślinny utwardzony; skład
otoczki: hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, talk, żelatyna, sacharoza, kaolin, cukier konfekcjonowany (mieszanina sacharozy i
skrobi kukurydzianej), wapnia węglan, Opaglos Clear GS-2-0750 (mieszanina wosku Carnauba, wosku białego i etanolu skażonego
metanolem), guma akacjowa, skrobia kukurydziana, Opalux Brown AS-16518 (mieszanina sacharozy, tytanu dwutlenku (E171), laku
żółcieni pomarańczowej (E110), laku czerwieni allura (E129), laku indygotyny (E132), powidonu, sodu benzoesanu (E211)); skład tuszu
do nadruku: Opacode Black S-1-17823 (mieszanina szelaku, żelaza tlenku czarnego (E172), alkoholu n-butylowego, alkoholu
izopropylowego, amonowego wodorotlenku 28%, glikolu propylenowego, etanolu).

Działanie Ibuprom Zatoki, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.
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Ibuprom Zatoki to produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Zmniejsza obrzęk błony
śluzowej nosa oraz zmniejsza ilość wydzieliny. Udrożnia nos oraz zatoki przynosowe.

Wskazania Ibuprom Zatoki, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.

Lek Ibuprom Zatoki jest wskazany do doraźnego stosowania w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie takich
jak: ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia
zatok, takich jak: ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy
lub alergicznego nieżytu nosa.

Dawkowanie Ibuprom Zatoki, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: doustnie 1 do 2 tabletek doustnie co 4 godziny po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej niż 6
tabletek na dobę.

Produktu leczniczego nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagana modyfikacja dawkowania o ile nie jest zaburzona czynność nerek lub wątroby. W takim
przypadku lekarz powinien ustalić dawkowanie indywidualnie dla pacjenta.
Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia
objawów.
Jeżeli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego przez dłużej niż 3 dni lub pogarsza się stan pacjenta, pacjent powinien być
skierowany do lekarza.

Przeciwwskazania Ibuprom Zatoki, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.

Kiedy nie stosować leku Ibuprom Zatoki:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne 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 ciąży i w okresie karmienia piersią;
u pacjentów ze skazą krwotoczną;
u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami układu sercowo--naczyniowego, tachykardią, nadciśnieniem tętniczym, dławicą piersiową;
u pacjentów z nadczynnością tarczycy;
u pacjentów z cukrzycą;
u pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem;
u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego;
u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy.

Informacje dodatkowe Ibuprom Zatoki, 200 mg + 30 mg tabletki powlekane, 12 szt.
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Lek zawiera sacharoz?, je?eli stwierdzono wcze?niej u pacjenta nietolerancj?
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktowa? si? z lekarzem przed przyj?ciem
leku.
Obecno?? ?ó?cieni pomara?czowej (E110) mo?e powodowa? reakcje alergiczne.
Przechowywa? w temperaturze poni?ej 25ºC.
Lek nale?y przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Nale?y powiedzie? lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych
przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje
przyjmowa?, w tym równie? o tych, które wydawane s? bez recepty.

Lek Ibuprom Zatoki mo?e wchodzi? w interakcje z:

lekami o dzia?aniu przeciwzakrzepowym (kwas acetylosalicylowy, warfaryna,
tyklopidyna);
lekami obni?aj?ce ci?nienie krwi,
lekami moczop?dnymi;
kortykosteroidami, metotreksatem, litem, zydowudyn?;
inhibitorami MAO, równie? w okresie do 14 dni od zaprzestania ich przyjmowania;
agonistami receptora dopaminowego, pochodne alkaloidów sporyszu –
bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid;
dopaminergicznymi lekami zw??aj?cymi naczynia – dihydroergotamina, ergotamina,
metylergometryna;
linezolidem, chinidyn?;
trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi;
lekami sympatykomimetycznymi udro?niaj?cymi nos i zmniejszaj?ce apetyt;
lekami sympatykomimetycznymi typu amfetaminy.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek powinno si? stosowa? po posi?kach.

Ci??a i karmienie piersi?
Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza, ?e mo?e by? w ci??y lub
gdy planuje mie? dziecko powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed
zastosowaniem tego leku.

Nie nale?y stosowa? leku w okresie ci??y i w okresie karmienia piersi?.

Wp?yw na p?odno??
Lek ten nale?y do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mog?
niekorzystnie wp?ywa? na p?odno?? u kobiet. Jest to dzia?anie przemijaj?ce i ust?puje
po zako?czeniu terapii.
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Stosowanie leku u dzieci i m?odzie?y
Lek nie jest wskazany dla dzieci w wieku poni?ej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obs?uga maszyn
W czasie stosowania leku nale?y zachowa? ostro?no?? w trakcie prowadzenia
samochodu i obs?ugiwania maszyn.
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