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Ibuprofen Aflofarm 0,2g 20 tabletek
 

Cena: 6,06 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.drażow.

Producent/
Dystrybutor

AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Ibuprofen Aflofarm to lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny. Należy do grupy leków nazwanych niesteroidowymi
lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).  Skład Substancją czynną leku jest ibuprofen. 1 tabletka drażowana zawiera 200 mg ibuprofenu. 
Pozostałe składniki to hypromeloza, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna,
guma arabska, sacharoza, talk, tytanu dwutlenek (E171), mieszanina białego wosku pszczelego i wosku Carnauba (Capol 1295). 
Dawkowanie Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, czy
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez porozumienia z lekarze nie należy przyjmować leku
dłużej niż 3 dni w przypadku bólu i gorączki oraz 2 dni w przypadku przeziębienia lub grypy. Lek do stosowania doustnego. Dorośli i
młodzież w wieku powyżej 12 lat dawka początkowa 1 do 2 tabletek, następnie w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. 
Działanie Lek Ibuprofen Aflofarm ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne. Wskazania Bóle o
umiarkowanym lub słabym nasileniu, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu oraz stany gorączkowe równego pochodzenia. 
Przeciwwskazania Nie stosować leku Ibuprofen Aflofarm w przypadku uczulenia na ibuprofen oraz inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ) , jeśli wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego, jeśli wystąpiło
kiedykolwiek przedziurawienie (perforacja) ściany żołądka lub jelita oraz jeśli występuje lub kiedykolwiek wystąpiła choroba wrzodowa
żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie. Działania niepożądane Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane,
chociaż nie u każdego one wystąpią. Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów): ból brzucha,
nudności, ból głowy, pokrzywka, świąd, mroczki, niewyraźne widzenie. Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000
pacjentów): biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka zawroty głowy, bezsenność, zmęczenie,
pobudzenie, drażliwość, obrzęki. Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów): nadciśnienie,
niewydolność serca, szumy uszne, zaburzenia świadomości, bóle głowy, sztywność karku. 
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