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IBUM SUPERMAX 600 mg x 10 kaps.
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Producent HASCO

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Ibum Supermax 600 mg 10 kapsułek

Składniki:
Substancją czynną leku jest ibuprofen.Jedna kapsułka miękka zawiera 600 mg ibuprofenu.•Pozostałe składniki (substancje pomocnicze)
to:makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, otoczka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, żółcień chinolinowa (E
104), błękit patentowy (E 131).

Dawkowanie:
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. Lek stosuje się doustnie.Kapsułkę należy połykać w całości, popijając
szklanką wody.DorośliZalecana dawka to 600 mg ibuprofenu (1 kapsułka) jednorazowo.W razie potrzeby dawkę jednorazową 600 mg (1
kapsułka) można powtórzyć, zachowując odstęp 6 -8 godzin. Maksymalna dawka dobowa, bez konsultacji z lekarzem nie powinna
przekroczyć 1200 mg (2 kapsułki). Lek IBUM SUPERMAX należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent nieodczuje poprawy po
zastosowaniu ibuprofenu w dawce 400 mg (maksymalnie 1200 mgibuprofenu/dobę). W takim
6przypadku dawkę 600 mg ibuprofenu można zastosować uwzględniając odstęp 6 -8 godzinny od przyjęcia dawki 400 mg.Działania
niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszych skutecznych dawek przez możliwie krótki okres czasu
potrzebny do kontroli objawów.Jeśli konieczne jest stosowanie leku dłużej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu, należy
skonsultować się z lekarzem.Osoby w podeszłym wiekuNie stosować bez porozumienia z lekarzem. Niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ) należy stosować z ostrożnością zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej skłonni do występowania u nich
działań niepożądanych i narażeni na ryzyko potencjalnie śmiertelnych krwawień z przewodu pokarmowego, owrzodzeń i
perforacji.Niewydolność nereklub wątrobyNie stosować bez porozumienia z lekarzem. Nie ma wymogu modyfikacji dawki u chorych
złagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynnościnereklub wątroby. Jednakże u tych pacjentów zaleca się stosowanie najmniejszej
skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy czas potrzebny do kontrolowania objawów.

Przeznaczenie:
Lek IBUM SUPERMAXzawiera ibuprofen –substancję z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), o
działaniuprzeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.Lek ten wskazanyjest do doraźnego, krótkotrwałego stosowaniau
dorosłych, w ostrych, umiarkowanych bólachróżnego pochodzenia:•bóle głowy (w tym także migreny),•bóle zębów,•bóle mięśniowe i
kostne(w tym także bóle pleców),•bóle pourazowe i pooperacyjne,w tym związane z zabiegiem stomatologicznym,•nerwobóle,•bolesne
miesiączkowanie.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
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 niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga!
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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