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Nurofen Czopki dla dzieci 10 sztuk
 

Cena: 16,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,06 g

Opakowanie 10 czop.

Postać czop.doodbyt.

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
60 mg, Ibuprofenum

Masa ciała od 6 kg (od 3 miesięcy do 12,5 kg (do 2 lat)

OTC - lek wydawany bez recepty.

Nurofen dla dzieci jest przeznaczony do objawowego leczenia:

gorączki
bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.

Składniki
1 czopek zawiera 60 mg Ibuprofenu, Wykaz substancji pomocniczych - patrz ulotka dla pacjenta

Dawkowanie
Lek Nurofen dla dzieci stosuje się wtedy, gdy podanie leku w formie doustnej jest niewskazane, np. gdy występuja wymioty.

Podanie doobytnicze.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Masa ciała dziecka (wiek) 8,0 do 12,5 kg (9 miesięcy do 2 lat)
Dawka 1 czopek
Jak często? W razie potrzeby, kolejny czopek po upływie co najmniej 6-8 godzin. Nie więcej niż 3 czopki w ciągu 24 godzin.

Masa ciała dziecka (wiek) 8,0 kg do 12,50 kg (9 miesięcy do 12 lat)
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Dawka 1 czopek
Jak często? W razie potrzeby, kolejny czopek po upływie co najmniej 6 godzin. Nie więcej niż 4 czopki w ciągu 24 godzin.

W przypadku niemowląt w wieku 3-5 miesięcy należy zasięgnąć porady lekarza jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24
godzinach. W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez
więcej niż 3 dni lub jeśli objawy nasilają się.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12327
Lek na receptę: Nie

Producent
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
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