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BUFENIK 200MG/5ML SYROP 4%=0,2G 100 ML
 

Cena: 14,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Syrop zaliczany jest do kategorii niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ponieważ zawiera w swoim składzie ibuprofen. Substancja ta
znana jest ze swojego działania przeciwzapalnego. Dodatkowo odpowiada za łagodzenie dolegliwości bólowych oraz ograniczanie
podwyższonej ciepłoty ciała. Preparat sprawdza się w przypadku bólu o niewielkim lub przeciętnym natężeniu.

Skład:
Syrop, 100 ml. 5ml zawiera 200 mg ibuprofenu.
Inne składniki: guma kasantan, polisorbat 80, potasu sorbinian, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, sacharoza, glukoza
bezwodna, aromat truskawkowy, aromat śmietankowy, woda oczyszczona.

Dawkowanie:
Doustnie.
Zwykle stosowana dawka wynosi od 7 do 10 mg/kg masy ciała w dawce pojedynczej. Dawka dobowa: 20-30 mg ibuprofenu na kilogram
masy ciała w dawkach podzielonych.
Maksymalne dawki dobowe ibuprofenu:
niemowlęta w wieku 6-12 miesięcy (7-9 kg) 200 mg ibuporfenu,
dzieci wieku 1-2 lat (10-12 kg) 300 mg ibuprofenu,
dzieci w wieku 2-3 lat (13-15 kg) 400 mg ibuprofenu,
dzieci w wieku 3-6 lat (16-20 kg) 450 mg ibuprofenu,
dzieci w wieku 6-9 lat (21-24 kg) 600 mg ibuprofenu;
dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli 1200 mg ibuprofenu.

Częstotliwość podawania zależy od nasilenia objawów oraz maksymalnej całkowitej dawki dobowej. Należy zachować co najmniej 6
godzinną przerwę pomiędzy dawkami.
W celu ułatwienia dokładnego dawkowania , do opakowania dołączono strzykawkę doustną z nadrukowaną skalą. Przed użyciem należy
wstrząsnąć butelkę.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, potwierdzone reakcje skurczu oskrzeli, astmy, nieżytu
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nosa lub pokrzywki po wcześniejszym przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, czynna
lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotok ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek lub ciężkie i
niekontrolowane zaburzenia serca, ostatni trymestr ciąży. Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 7 kg (6 miesiąca
życia), ze względu na niewystarczająco udokumentowane doświadczenia z udziałem młodszych dzieci.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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