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IBUM SUPERMAX kapsułki 600mg x 10kaps.
 

Cena: 10,86 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 10 kaps. (blister)

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: Hasco-Lek

ILOŚĆ: 10 kapsułek

IBUM SUPERMAX to silny lek na ostry ból - zawiera najwyższą dostępną na polskim rynku leków bez recepty dawkę ibuprofenu w
postaci miękkiej kapsułki – aż 600 mg. Miękka żelatynowa kapsułka ulega rozpadowi w żołądku, uwalniając gotowy do wchłonięcia lek.
IBUM SUPERMAX działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Przeznaczony jest do stosowania przez osoby dorosłe.
• Potrójna dawka ibuprofenu! Jedyna na rynku kapsułka z dawką 600 mg ibuprofenu dostępna bez recepty.
• Odpowiedź na ostry ból – do doraźnego, krótkotrwałego stosowania u dorosłych w ostrych i umiarkowanych bólach różnego
pochodzenia.
• Płynna postać ibuprofenu – kapsułka IBUM SUPERMAX zawiera ibuprofen w płynnej, rozpuszczonej i gotowej do wchłaniania formie.
• Miękka kapsułka, łatwa do połknięcia.

Działanie
IBUM SUPERMAX to silny lek na ból do krótkotrwałego, doraźnego stosowania w ostrych, umiarkowanych bólach różnego pochodzenia:
• bóle zębów
• bóle głowy (w tym również migreny)
• bóle mięśni i kości (w tym także bóle pleców)
• bóle pourazowe i pooperacyjne, w tym związane z zabiegiem stomatologicznym
• bolesne miesiączkowanie
• nerwobóle.

Sposób użycia
IBUM SUPERMAX jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania doustnego.
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Kapsułkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody.
Dorośli:
Zalecana 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 to
1200 mg ibuprofenu (2 kapsułki) na dobę. Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 3 dni lub ulegną nasileniu, zalecana jest konsultacja z
lekarzem.

Lek IBUM SUPERMAX należy stosować tylko w przypadku, gdy pacjent nie odczuje poprawy po zastosowaniu ibuprofenu w dawce 400
mg (maksymalnie 1200 mg ibuprofenu/dobę). W takim przypadku dawkę 600 mg można zastosować uwzględniając odstęp 6-8
godzinny od przyjęcia dawki 400 mg.

Osoby w podeszłym wieku, a także pacjenci, cierpiący na niewydolność nerek lub wątroby nie powinni stosować leku IBUM SUPERMAX
bez konsultacji z lekarzem.

Pokarm zmniejsza wchłanianie ibuprofenu z przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania
IBUM SUPERMAX jest przeciwwskazany:
• jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku;
• u pacjentów z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również
występującymi po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
• u pacjentów, u których w trakcie terapii lekami z grupy NLPZ występowały jakiekolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki,
duszności lub astmy oskrzelowej;
• jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;
• jeśli u pacjenta występuje krwawienie w mózgu lub inne krwawienie;
• u pacjentów ze skazą krwotoczną;
• u pacjentów znacznie odwodnionych;
• w ostatnich 3 miesiącach ciąży;
• u pacjentów poniżej 18 lat

Składniki
Substancją czynną leku IBUM SUPERMAX jest ibuprofen. Jedna kapsułka 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).

Zastosowanie
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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