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IBUM FORTE kapsułki 400mg x 24kaps.
 

Cena: 13,18 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 24 kaps. (2 blist.po 12 s

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-L

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: Hasco-Lek

ILOŚĆ: 24 kapsułek

Lek przeciwbólowy do leczenia bólu o nasileniu słabym do umiarkowanego

DZIAŁANIE: Lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, przeciwzapalny.

WSKAZANIA:
Bóle rożnego pochodzenia:
bóle głowy (w tym także migreny)
bóle zębów
bóle mięśniowe, stawowe i kostne
  bóle po urazach
  nerwobóle
  bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie
bolesne miesiączkowanie

stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych)

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na ibuprofen lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy
czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ, ciężka niewydolność wątroby, ciężka
niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca, nie stosować u osób, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub
innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) występowały w przeszłości jakiekolwiek objawy alergii w postaci kataru,
pokrzywki lub astmy oskrzelowej, III trymestr ciąży, nie stosować ibuprofenu jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami
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przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych), skaza krwotoczna.

DAWKOWANIE:

Lek do krótkotrwałego stosowania doustnego. Zalecana dawka to: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: dawka początkowa 400 mg (1
kapsułka), w razie potrzeby co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg (3 kapsułki) na dobę w dawkach
podzielonych. Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagana modyfikacja dawkowania (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, przez najkrótszy możliwy okres. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych. Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają
nasileniu. Stosowanie u dzieci Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

SKŁAD:
Substancją czynną leku jest ibuprofen. 1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu. − Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:
makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły częściowo odwodniony, woda oczyszczona, żółcień chinolinowa (E
104), błękit patentowy (E 131).

OSTRZEŻENIA:
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibum Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy zachować szczególną ostrożność
stosując lek Ibum Forte: − w przypadku objawów reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego; − jeśli u pacjenta
stwierdzono toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej; − jeśli u pacjenta stwierdzono choroby przewodu
pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna); − jeśli u
pacjenta stwierdzono nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca; − jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności
nerek; − jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby; − jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi
(ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia); − jeśli u pacjenta stwierdzono czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji
alergicznych w przeszłości; po zastosowaniu leku może wystąpić skurcz oskrzeli; − w przypadku pacjentów przyjmujących inne leki
(szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe lub kortykosteroidy). Pacjenci, u których kiedykolwiek występowało
nadciśnienie tętnicze i (lub) niewydolność serca, powinni zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą przed zastosowaniem leku, gdyż w związku z leczeniem NLPZ opisywano zatrzymywanie płynów, nadciśnienie tętnicze oraz
obrzęki. Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka
zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania
leczenia. Przed zastosowaniem leku Ibum Forte pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą, jeśli: − 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); − pacjent choruje na
nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca
lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia
nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego,
owrzodzenia lub perforacji, które mogą mieć skutek śmiertelny i które niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi
lub mogą wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W przypadku wystąpienia krwawienia lub
owrzodzenia przewodu pokarmowego należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. Pacjenci z chorobami przewodu
pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinni poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach
dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie terapii. Tacy pacjenci powinni
stosować jak najmniejszą dawkę leku. 3/7 Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki,
które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe,
takie jak warfaryna lub acenokumarol lub też leki antyagregacyjne, takie jak kwas acetylosalicylowy. Reakcje skórne Notowano
występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem leku Ibum Forte. Jeśli pojawią się: jakakolwiek wysypka na skórze,
zmiany na błonach śluzowych, pęcherze lub inne objawy uczulenia, należy przerwać przyjmowanie leku Ibum Forte i niezwłocznie
zwrócić się o pomoc medyczną, ponieważ mogą to być pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej. Patrz punkt 4. Należy
skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Wpływ na płodność u
kobiet Patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”. Dzieci i młodzież Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci w
wieku poniżej 12 lat. U pacjentów odwodnionych – młodzieży w wieku 12 - 18 lat, istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek. Osoby w
podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W celu zmniejszenia
ryzyka wystąpienia działań niepożądanych lek należy przyjmować przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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