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Nurofen Express Forte 10kaps.
 

cena: 10,90 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,4 g

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Wskazania:

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, m.in. ból
napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle
towarzyszące grypie i przeziębieniu). Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy,
przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Bolesne miesiączkowanie.

Działanie:

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Sposób użycia:

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułkę co 4 godziny.

Nie stosować więcej niż 3 kapsułki na dobę.

Skład:
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1 kapsułka zawiera: ibuprofen 400mg. Ponadto lek zawiera: makrogol 600, potasu
wodorotlenek, woda oczyszczona. Skład kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo
odwodniony, woda oczyszczona, czerwień koszenilowa (E 124). Tłuszcz: opacode WB White
NS-78-18011 O składzie: tytanu dwutlenek (E171), glikol propylenowy Hypromeloza 3 cP.
Substancja pomocnicze w przetwarzaniu: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o
średniej dlugości łańcucha, lecytyna.

Przeciwwskazania:

Nie stosować u pacjentów: z nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję
pomocniczą produktu leczniczego oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u
których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci
kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy
czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po
zastosowaniu NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką
niewydolnością serca; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w
tym inhibitory COX2; w III trymestrze ciąży; ze skazą krwotoczną.

Działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów): zgaga, bóle brzucha,
nudności, niestrawność, wymioty, wzdęcia, biegunka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):
owrzodzenie żołądka lub jelit, bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, zaburzenia widzenia.

Interakcje:

Może wchodzić w interakcje z:

lekami o działaniu przeciwzakrzepowym,
lekami obniżającymi ciśnienie krwi,
lekami stosowanymi w leczeniu depresji,
lekami stosowanymi w leczeniu padaczki,
lekami przeciwcukrzycowymi.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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