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IBUPAR FORTE 400mg x 10tabl.powl.
 

Cena: 6,55 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 10 tabl. (blister)

POSTAĆ TABLETKI POWLEKANE

PRODUCENT PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Opis produktu
Substancją czynną preparatu jest ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego.
Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji
odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz
(zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon
komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi
(słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po zastosowaniu doustnym ibuprofen jest szybko
wchłaniany, częściowo w żołądku, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 1–2 godzin po
podaniu. Ibuprofen i jego metabolity przenikają przez łożysko, a w niewielkich ilościach także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Ibupar forte - tabletki powlekane?
Preparat jest wskazany:
• w bólach różnego pochodzenia o słabym lub umiarkowanym nasileniu: bóle głowy (w tym bóle migrenowe), zębów, mięśni, kości i
stawów, nerwobóle, bóle po urazach, ból w przebiegu przeziębienia i grypy
• w bolesnym miesiączkowaniu
• w gorączce różnego pochodzenia, m. in. w przebiegu przeziębienia i grypy.

Sposób użycia
Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych
dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek
wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci po 12. roku życia:
Początkowo 400 mg (1 tabletka), następnie w razie potrzeby 400 mg (1 tabletka) co 4–6 godzin.Nie należy stosować dawki większej niż
1200 mg na dobę (3 tabletki na dobę).

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawkowania pod warunkiem, że czynność nerek i wątroby jest
prawidłowa. W przypadku występowania zaburzeń czynności nerek lub wątroby konieczne jest indywidualne dostosowanie dawkowania
przez lekarza.
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Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni. Jeżeli objawy nasilają się pomimo

Stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Sposób podawania:
Preparat w postaci tabletek powlekanych przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować w trakcie posiłku lub
po nim, połykać w całości (nie dzielić, nie rozgryzać).

Przeciwwskazania
Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu
jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na
inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu
błony śluzowej nosa.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
 z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ
 stosujących równolegle inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory COX-2)
 z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca
 ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna)
oraz
 u kobiet w III trymestrze ciąży.

Nie stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.
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