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Ibutact zaw.doust. 0,04g/ml 200ml
 

cena: 23,18 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,04 g/ml

Opakowanie 1 but.a 200ml (+łyż.miar.)

Postać zaw.doust.

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wskazania:

Przeznaczony jest do stosowania w:

- gorączce różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia a także w
przebiegu odczynu poszczepiennego;

- bólach rożnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak:

ból głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych),
bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania,
bóle stawów i kości na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia),
bóle na skutek urazów tkanek miękkich,
bóle pooperacyjne,
bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.
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Przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Skład:

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu. 

Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, kwas cytrynowy bezwodny, sodu benzoesan (E
211), sacharyna sodowa, sodu cytrynian, sorbitol ciekły niekrystalizujący, glicerol, guma
ksantyn, polisorbat 80, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy. 

Sposób użycia:

3- 6 miesięcy (5 - 7,6 kg) - jednorazowo: 1,25 ml, na dobę: 3 razy po 1,25 ml
6-12 miesięcy (7,7 - 9 kg) - jednorazowo: 1,25 ml, na dobę 3-4 razy po 1,25 ml
1-3 lat (10 - 15 kg) - jednorazowo: 2,5 ml, na dobę: 3 razy po 2,5 ml
4 - 6 lat (16 - 20 kg) - jednorazowo: 3,75 ml, na dobę: 3 razy po 3,75 ml
7 - 9 lat (21 - 29 kg) - jednorazowo: 5 ml, na dobę: 3 razy po 5 ml
10- 12 lat (30 - 40 kg) - jednorazowo: 7,5 ml, na dobę: 3 razy po 7,5 ml
powyżej 40 kg - jednorazowo: 7,5 ml- 10 ml, na dobę: 3-4 razy po 7,5 ml
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