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Nurofen czopki 125mg 10szt.
 

cena: 22,94 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,125 g

Opakowanie 10 czop.

Postać czop.doodbyt.

Producent RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wskazania:

Objawowe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego. Objawowe leczenie gorączki.
Preparat stosuje się, gdy podanie produktu w formie doustnej jest niewskazane np. gdy
występują wymioty.

Działanie:

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Sposób użycia:

Doodbytniczo:

Dla dzieci o wadze od 12,5 kg do 17 kg (2-4 lata): dawka początkowa 1 czopek. W razie
potrzeby, 1 czopek po 6 do 8 godzinach. Nie stosować więcej niż 3 czopki w ciągu doby.
Dla dzieci o wadze od 17 kg do 20,5 kg (4-6 lat): dawka początkowa 1 czopek. W razie
potrzeby, 1 czopek po 6 godzinach. Nie stosować więcej niż 4 czopki w ciągu doby.
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Skład:

1 czopek zawiera 125 mg ibuprofenu.

Substancje pomocznicze: tłuszcz stały.

Przeciwwskazania:

U pacjentów z nadwrażliwością na ibuprofen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą. U pacjentów, u których po przyjęciu kwasu
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały skurcz
oskrzeli, astma, nieżyt nosa lub pokrzywka. U pacjentów z krwawieniem z przewodu
pokarmowego lub perforacją w wywiadzie związanymi ze stosowaniem NLPZ. U pacjentów z
czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka/krwotokiem (dwa lub więcej
niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia). U pacjentów z ciężką
niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością mięśnia
sercowego. W ostatnim trymestrze ciąży. U niemowląt o masie ciała nieprzekraczającej 6 kg
(wiek 3 m-ce).

Działania niepożądane:

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):
zakażenia skóry, zaburzenia układu krwiotwórczego, ostra niewydolność nerek,
zmniejszenie stężenia hemoglobiny.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 pacjentów): biegunka,
wzdęcia, zaparcia, wymioty.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):
nadwrażliwość z pokrzywką i świądem, bóle głowy, ból brzucha, nudności i niestrawność,
wysypka skórna.
Częstość nieznana: niewydolność serca i obrzęk, nadciśnienie tętnicze, reaktywność
dróg oddechowych, w tym astma.

 

Interakcje:

Nie zaleca się skojarzonego stosowania z następującymi produktami leczniczymi:
kortykosteroidy: zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia przewodu pokarmowego; leki
przeciwzakrzepowe: leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych,
takich jak warfaryna; leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
serotoniny (SSRI): zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego w przypadku
matki i noworodka w końcowym okresie ciąży: możliwe jest wydłużenie czasu krwawienia,
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działanie przeciwagregacyjne, mogące wystąpić nawet podczas stosowania bardzo małych
dawek; hamowanie skurczów macicy skutkujące opóźnionym lub wydłużonym porodem. W
związku z powyższym, ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Ibuprofen
i jego metabolity tylko w niewielkich ilościach przenikają do mleka kobiet karmiących piersią.
Ponieważ dotychczas nie stwierdzono szkodliwego działania na niemowlę, przerwanie
karmienia piersią nie jest zazwyczaj konieczne podczas krótkotrwałego stosowania
ibuprofenu w zalecanych dawkach w celu łagodzenia bólu i gorączki.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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