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Ibufen Junior 0,2 g 10 kapsułek
 

Cena: 12,61 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 kapsułek

Postać kapsułki miękkie

Producent/
Dystrybutor

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci i dorosłych w następujących przypadkach Bóle różnego pochodzenia o nasileniu
słabym do umiarkowanego bóle głowy (również migrenowe), bóle zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po urazach,
nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, bolesne miesiączkowanie, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha
środkowego. Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). 
Dawkowanie Stosowanie doustne. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej. Dzieci - maksymalna dawka dobowa ibuprofenu
wynosi 20-30 mg na kilogram masy ciała, podzielona na 3 do 4 pojedynczych dawek. Dzieci od 6 do 9 lat (20 -29 kg): dawka początkowa
1 kapsułka. Potem, w razie potrzeby 1 kapsułka co 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 kapsułki (600 mg ibuprofenu). Dzieci
od 10 do 12 lat (30-39 kg): dawka początkowa 1 kapsułka. Potem, w razie potrzeby 1 kapsułka co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa
wynosi 4 kapsułki ( 800 mg ibuprofenu). Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40 kg): dawka początkowa od 1 do 2 kapsułek.
Potem, w razie potrzeby 1 (200 mg) do 2 (400 mg) kapsułek co 4 (dla dawki 200 mg) do 6 godzin (dla dawki 400 mg). Maksymalna
dawka dobowa wynosi 6 kapsułek (1200 mg ibuprofenu). Minimalna przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami wynosi 4 - 6 godzin. Kapsułki
należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Kapsułek nie należy żuć ani ssać, ani rozgryzać. Bez konsultacji z lekarzem pacjent
nie powinien stosować leku dłużej niż 4 dni w przypadku bólu i dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki. Lek przeznaczony do doraźnego
stosowania. Jeżeli objawy utrzymują się, nasilają lub jeśli wystąpią nowe objawy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Leku
nie należy stosować u pacjentów o masie ciała poniżej 20 kg. 
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