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Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy 100 ml
 

Cena: 34,30 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g/ml

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 100 ml (butelka)

Postać zaw.doust.

Producent/
Dystrybutor

RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancją czynną leku jest: ibuprofen  5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.  Wskazania Lek Nurofen Forte dla dzieci jest
przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci w następujących przypadkach: - gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu
zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego), - bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle
głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych; bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu
(nadwerężenia, skręcenia); bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, bóle po ekstrakcji zębów, bóle na
skutek ząbkowania; bóle głowy; bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.  Działanie Lek łagodzi takie dolegliwości
jak gorączka, ból i obrzęk.  Dawkowanie Do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki, z podziałką ułatwiającą
dawkowanie.  Należy odkręcić nakrętkę butelki (nacisnąć do dołu i przekręcić w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara)  
Dozownik należy mocno wcisnąć w otwór w szyjce butelki.  Butelkę należy energicznie wstrząsnąć.  Aby napełnić dozownik, butelkę
należy odwrócić do góry dnem, a następnie ostrożnie przesuwać tłok dozownika do dołu wciągając zawiesinę do pożądanego miejsca
na podziałce.  Butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wykręcić dozownik, wyjąć do z butelki.  Końcówkę dozownika należy
umieścić w ustach dziecka, a następnie wolno nacisnąć tłok, ostrożnie opróżnić zawartość dozownika. Po zastosowaniu butelkę należy
zamknąć zakręcając nakrętką, a dozownik umyć i wysuszyć.  Nie należy stosować większej dawki niż zalecana. Niemowlęta od 3 do 6
miesięcy 3 razy po 1,25 ml; niemowlęta od 6 do 12 miesięcy 3 do 4 razy po 1,25 ml; dzieci od 1 do 3 lat 3 razy po 2,5 ml w ciągu doby; 
dzieci od 4 do 6 lat 3 razy po 3,75 ml w ciągu doby; dzieci od 7 do 9 lat 3 razy po 5 ml w ciągu doby; dzieci 10 do 12 lat 3 razy po 7,5 ml w
ciągu doby; dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat dawką rekomendowaną w objawowym leczeniu bólu i gorączki jest 3 razy po 10 ml w
ciągu doby, do ustąpienia objawów.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania,bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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