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Nurofen Express Forte kaps.30 szt
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4 g

Opakowanie 30 kaps.

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Substancja
czynna

Ibuprofenum

Opis produktu
 

O produkcie
O PRODUKCIE
Opis
Nurofen Express Forte to lek należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosowany jest do krótkotrwałego
leczenia łagodnych i umiarkowanych bóli oraz jako lek przeciwgorączkowy.

Skład
Substancją czynną jest ibuprofen (Ibuprofenum).

Jedna kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona; skład kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły częściowo
odwodniony, woda oczyszczona czerwień koszenilowa (E 124); tusz: tytanu dwutlenek (E 171) , glikol propylenowy, hypromeloza 3 cP.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia to 1 kapsułka 400 mg.

W razie potrzeby przyjąć kolejną kapsułkę po 6h.
Lek należy popić wodą.

Stosować doustnie, nie rozgryzać.

Osoby o wrażliwym żołądku powinny przyjmować lek w takcie posiłku.
Nie przyjmować więcej niż 3 kapsułki (1200 mg) w ciągu 24h.
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 Jeśli po 3-4 dniach nie nastąpi poprawa należy udać się do lekarza.

Działanie
Ibuprofen zawarty w leku Nurofen Express Forte zmniejsza ból związany ze stanem zapalnym, obrzęk oraz gorączkę. Należy to grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn. Według niektórych badań,
ibuprofen może osłabiać kardioprotekcyjne działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego (aspiryny).

Wskazania
Nurofen Express Forte stosuję się w objawowym leczeniu bólu (łagodnego i umiarkowanego) takiego jak:
ból głowy,
bóle miesiączkowe,
ból zębów,
gorączka i ból związany z przeziębieniem.

Przeciwwskazania
Kiedy nie przyjmować leku Nurofen Express Forte:
w przypadku nadwrażliwości na ibuprofen, czerwień koszenilową (E124) lub którykolwiek ze składników leku,
jeśli u pacjenta występowała duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka podczas wcześniejszego stosowania kwasu
acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ),
jeśli pacjent ma (lub miał dwa lub więcej epizody) owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie,
jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ
(niesteroidowe leki przeciwzapalne),
jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,
jeśli u pacjenta występuje skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia,
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,
jeśli pacjent jest poważnie odwodniony.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Nurofen Express Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 100):
zaburzenia przewodu pokarmowego, np. zgaga, bóle brzucha, nudności, niestrawność, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, niewielkie
krwawienie z żołądka i (lub) dwunastnicy mogące w wyjątkowych przypadkach powodować niedokrwistość.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 1 000):
owrzodzenie żołądka lub jelit, czasem z towarzyszącym krwawieniem i perforacją;
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej);
zapalenie błony śluzowej żołądka (zapalenie żołądka);
zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna;
zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego takie jak bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie;
zaburzenia widzenia;
reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd skóry i napady astmy.

Rzadko występujące działania niepożądane (ą u 1 do 10 pacjentów na 10 000 ):
szumy uszne (dzwonienie w uszach),
uszkodzenie nerki (martwica brodawek) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):
podczas stosowania NLPZ zgłaszano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolność serca;
zapalenie przełyku lub trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita;
podczas ospy wietrznej obserwowano poważne zakażenia skóry i tkanek miękkich;
obrzęki i zmętnienie moczu (zespół nerczycowy); zapalenie nerek (zapalenie śródmiąższowe ) mogące prowadzić do ostrej
niewydolności nerek;
zaburzenia wytwarzania komórek krwi: pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia w jamie ustnej,
dolegliwości grypopodobne, silne osłabienie, krwawienia z nosa oraz krwawienia skórne;
reakcje psychotyczne i depresja;
opisywano przypadki zaostrzenia stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) w wyniku stosowania
niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ).;
wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca;
zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre
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 zapalenie wątroby;
podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowordzeniowych ze sztywnością karku,
bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniami świadomości;
ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka z towarzyszącym zaczerwienieniem i powstawaniem pęcherzy, utrata włosów (łysienie);
ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości;
zaostrzenie astmy lub skurczu oskrzeli.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych w leczeniu bólu głowy może nasilić dolegliwości. W razie wystąpienia lub podejrzenia
wystąpienia takiej sytuacji, należy przerwać stosowanie leku Nurofen Express Forte i skontaktować się z lekarzem.
Podczas ospy wietrznej należy unikać przyjmowania leku Nurofen Express Forte.

U odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.
Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału
serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach.

Jeśli u pacjenta występują choroby serca lub tętnic obwodowych, nadciśnienie, cukrzyca, podwyższony cholesterol lub pacjent miał
udar, atak serca to przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Nurofen Express Forte może wchodzić w następujące interakcje:
inne NLPZ (leki przeciwzapalne i przeciwbólowe) — możliwe zwiększenie ryzyka wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego lub
krwawienia;
digoksyna — możliwe nasilenie działania digoksyny;
gilkokortykoidy (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne) — możliwe zwiększenie ryzyka wystąpienia owrzodzenia przewodu
pokarmowego lub krwawienia;
leki przeciwpłytkowe — możliwe zwiększenie ryzyka wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia;

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
W przypadku wrażliwego żołądka lek powinno przyjmować się podczas posiłku. Posiłek może opóźnić działanie leku. Lek należy popić
wodą.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:
Nie wolno stosować leku w ostatnim trymestrze ciąży. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy unikać stosowania leku Nurofen Express
Forte w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią:
Ibuprofen i jego metabolity mogą w małych dawkach przenikać do mleka matki. Lek może być stosowany podczas karmienia piersią,
jeśli jest przyjmowany w zalecanej dawce oraz przez najkrótszy możliwy czas.

Wpływ na badania laboratoryjne
Ibuprofen należy do grupy leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Hamuje syntezę prostaglandyn dzięki czemu
działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Ibuprofen może zakłócać kardioprotekcyjne działanie aspiryny.

Wpływ na płodność
Lek może tymczasowo zaburzać płodność kobiet. Działanie ustępuje po odstawieniu leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku nie podawać dzieciom poniżej 12 roku życia. W przypadku dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat, należy zasięgnąć porady lekarza,
jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.
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Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Jeśli u pacjenta występują zawroty głowy, senność, zaburzenia równowagi lub zaburzenia widzenia podczas przyjmowania produktu
Nurofen Express Forte, należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednorazowe lub krótkotrwałe stosowanie
ibuprofenu zazwyczaj nie wymaga żadnych specjalnych środków ostrożności.

Pojemność:
30 kapsułek

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Podmiot odpowiedzialny
RECKITT BECKINSER POLAND SP. Z O.O.
ul.Okunin 1
Nowy Dwór Mazowiecki
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