
www.pirulapatika.hu

z 
n 
10 
z 
W 

FORTE drazsé 

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. 
Ez a gyógyszer orvosi vény nélküllc.apható. Az optimalis hatás érdekében azonban elengedhetetlen e 
gyógyszer körültekintő alkalmazása . 
Tortsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő informóciók ra a későbbie kben is szüksége lehel 
További in formóci ókért va gy tanácsértlordu ljo n gyógyszereszehez 
S ürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belü l nem enyhu lnek, vagy éppen sú lyosbodnak. 

A betegtájékoztató tartalma: 
1. Milyen típusú gyógyszer Nurofen Forte drazsé és mi lyen be tegségek esetén alkalmazha tó? 
2. Tudniva lók a Nurofen Forte drazsé szedése előtt, 
3. Hogyan kell szedni a Nurofen Forte drazsét? 

4. Lehetséges mellékhatások 

5 A készítm ény tárolása. 

Mit tartalmaz a Nurofen Forte drazsé? 

Hatóanyag : 
AOO mg ibuprofen drazsénként. 

"Segédanyagok· 
Nátrium-Iauril·szulfát, vízmentes ko lloid szi lícium·diox id, sz tear insav, krószkormellóz-ná trium, trinátr iu m-<:itrát. 
Bevonat: makrogal 6000, porlosztva szárítot! arobmézgo, kormelláz-nátrium, titán-dioxid (E 171 ), talkum, szacharóz. 

felirat: "Opacode 5- 1·9460 HV Brown" (vörös vos·ox id E 172, sellak, szája-lecitin, "Antifoom DC 15 10" habzásgá tló) . 

Drazsé. 
Fehér, illetve oaknem feh ér színű , kerek, domború felületű , egyik ol dalán piros sz ínű "NU ROFEN AOO" jelzésse l ellátott 
cukros bevonotú tob letta . Törési felülete fehér sz ínű . 

A forgalomba hozatali engedély jogo5ultjo· 
Reckitt Benckiser Healthcare Internationa l ltd. , Slough, UK 
Gyárló: Reck itt Benckiser Healthcare Inlernotionalltd . Nottingham, UK 

1. MILYEN TjPUSÚ GYÓGYSZER A NUROFEN FORTE DRAZSÉ ÉS MILYEN 
BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? 

A gyágyszerkészítmény csökkenti o fájda lmat és o lázo', mérsék li o gyulladást. Gyorsan és hatásosan csökkenti o fejfájást, o 
menstruációs fájd almakat, a hátfá jást, o reumás· és izomfájdalmaka t, a fogfájóst, o neuralgiás fájdalmakat, a meghűléses és 
influenzás tüneteket. Hatásos lázcsillapító is. Az ibuprofen a nem szteroid gyu lladáscsökkentők csoportjába tartozik, amelyek 
o szervezetnek o fájdalomra, gyulladósra és lázro adott kémiai válaszát tudják befo lyásolni 

2. TUDNIVALÓK A NUROFEN FORTE DRAZSÉ SZEDÉSE ELŐTT 

Mely esetekben nem sxedheti a Nurofen Forte dra:z:sét? 

Ho az e l őzőe kben fe lsorolt bármely összetevőve l szemben ismert túlérzékenység á ll fenn, il letve, ha szo licilát tarta lmú vagy 
mos nem szteroid gyulladáscsökkentő gyágyszerek szedésekor légzészavart, bőrkiütést, bőrviszketés! vagy orrfo lyást ész lelt 
A Nu rofen forte d ra zsé nem szedhető gyógyult vagy jelen leg is fennálló feké lybetegség vagy más súlyos emésztőszervi 
be tegség esetén. Sú lyos máj,- és veseelégte lenség, illetve keze letlen sz ívelégtelenség szintén a gyógyszer szedésének 
ellen javallatá t képezi. Nem adható 12 éves életko r alatti gyermeknek. Terhesség vagy szoptatás ideje 01011 nem szedhető. 

Milyen esetekben kell orvosa tanácsát kikérni a Nurofen Forte drazsé 
nedésének megkezdése előtt? 

Ha már vo lt, ill etve jelenleg is van bármi lyen emésztőszervi betegsége, 
már vo lt, illetve jelenleg is von asztmás megbetegedése, 

máj-, szív, mogosvérnyomás,- vagy veseproblémái vannak, 
bizonyos immunológia i megbetegedése (SLE, kevert kötőszöveti megbetegedés) van , 
fruktóz, glükóz, galaktóz, szacharóz (gyümölcscukor, sző lőc ukor, tejcukor, répacukor) örök letes vagy szerze tt emésztési 

rendellenessége esetén, 
i d őskorú, 
mós gyógyszert is szed, küJönös en, ha: 
szolicilálol vagy egyéb nem szteroid fájdalomcs illapító!, 

vérnyomóscsökkentó vagy vízha jló hatású szert, 

-
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• véralvadásgátlót, il letve 
• lítiumot, methotrexotot, digoxin t ,vagy fenito int tartalmazó készítményt 
Figvelem! 
A Nurofen Forte drazsé 232,2 mg szacharózt tarta lmaz tab lettánként, melyet cukorbetegségben szenvedők diétájában 
figyelembe kell venni . 

Szedhető-e egyéb gyógyszer a Nurofen Forte drazséval egyidőben? 

Fejtetlenü! táiékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a ielenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszerei r ől , 
beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is. Az ibuprofen Q véralvadásgátló tab lelták és Q heparin ha tását fokozza . 
Egyéb nem sztero id gyulladáscsökkentökkel, ko rtikosztero idokkal együtt adva az emésztőszervi panaszok és a vérzés 
veszélye növekszik. Befolyáso lja a vízha jtók hatását. Csökkenti egyes vérnyomáscsökkentők és sz ívritmusszabályozók 
hatását. Fokozza a szulfonamidok, lítium, fenitoin , metotrexat, digoxin hatását. Zidovudinnal kezelt HIV + hemofíliás betegek 
ibuprofen terápiája esetében fokozódik a vérömleny, ízü leti vérzés kialaku lásának lehe tősége. 

Mire kell figyelni terhesség és szoptatás idején? 

Terhesség és szoptatás ideje alatt a lkalmazása nem javasolt, mive l sem magzatkórosító hatósa, sem veszé lyte lensége nem 
bizonyított. Az anyate ibe alacsony koncentrációban választód ik ki 

A Nu rofen Forte drazsé hatása a gépjármüvezetéshez és g épek üzemeltetéséhez 
szükséges képességekre 

A járművezetöi képességeket és o ba leseti veszél lye l járó munka végzését befolyásolhatja, ezért a kezelőorvosnak egyedileg 
kel l meghatározni, hogya gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett szabad az 
említett tevékenységeket végezni 

3. HOGYAN KELL SZEDNI A NUROFEN FORTE DRAZSÉT? 

Amennyibe n o kezelőorvos mósképpen nem rendeli a készítmény szokó 50S adagio fel n őtte k és 12 éven felüli gyermekek 
számóra: kezdő adagként 1 drazsét kell keves vízzel bevenni. Szükség esetén további l drazsé 4 órá nként beve he tő . 

A maximális napi adag 3 drazsé, omi 1200 mg ibuprofennek fele l meg; ennél többet bevenni nem szabadi 

Mi a teendő, ha a maximális napi adagként megadott 3 drazsénál többet vett be? 

Ebben az esetben azonnal fordu lion orvoshoz! A túladago l.ós tünetei : hányinger, hányás, szédülés, alacsony véJnyomás, 
aluszékonysóg, ri tkán eszméletvesztés. 

4 . LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK 

Mint minden gyógyszernek, a N urofen fo rte drazsénak is lehetnek mellékhatásai Ritká n fordulnak elő me ll é~ ha táso~. melyek 
a 9yégysze- szecése nek obbchagyáséval rendszerint elmúlnak. A leggyo-:cribb me l é(~::l lásck gyo"f'c..ié jdclam 
e me sz'é3i Z::VC ' :J~ , émelyges ese tekben emeszTő sze rv i vérzés (melynek tünete feke te szé klel lehet) 
ío rc u l ~ai e lő . Rnk ón kü lönféle reakc iók, mint vi szketés, hómló bőrgyu ll adó s is kia lakulhat. A készítmény 
szalici tórrc érzékeny asztmás betegekben hörgőgörcsöt válthat Súlyos túlérzékenység esetén orc,- nye lv,- gégeduzzcnot, 
nehézlégzés .szapora sz ívverés, vérnyomás"esés, sokk is felléphet. Előfordu l ha t mái- és vesefunkc ió károsodás, fejfólós, 
szédülés, hallószovar, és igen ri tká n vérzékenység. Ha az itt felsoro lt mellékhatásokon kívü l egyéb szokatlan tünetet észlel, 
azonnal függessze fel a kezelést és fordu ljon orvoshoz ! 

Figyelem! 
Ha a panaszok nem enyhülnek, a láz ,vagy fá jdalom 3 nap elmúltával vá ltozatlanu l fenná ll ese tl eg rosszabbodik, vagy új 
tünetek kia laku lását észlel i, keresse fel orvosátl Idős korban gyakrabban lehet mellékhatósok kialaku lásá ra számítani . 
Csak a szükséges legkisebb adogban és legrövidebb ideig alkalmazza, mert így kisebb a mellékhatások kia lakulásának 
le h etősége . Ta rtós alka lmazás esetén szükséges oz orvos ál tal javasolt vizsgá latoka t elvégeztetni. 

5 . A KÉszíTMÉNY TÁROLÁSA 

Legfe ljebb 25 <> Con tárolandó 
Az eredeti csomagolásban tá rolandó. 
A gyógyszer gye rmek ektő l elzárva tartandót 
A gyógyszert csak o csomagoláson fe ltüntetett lejárati időn belül szabad fe lhasználni 

Csomagolás 

10 db ill.1 2 db drazsé fehér, átlátszatlan PVCjPVDCj AI vagy PVCjAI buborékfóliában és dobozban. 

OGnT"8 856/0 1·02. 

. ~.. ~. 

I
·..... . Reck ir 8enck i$er Heolthccre Irr ern c fo'1o l Ltd. UK 


	2010-04-23-15-08-47-01-1c
	2010-04-23-15-08-47-01-2c.pdf



