
IBUM FORTE PURE, 200 mg/5 ml, zawiesina doustna. Skład: 5 ml zawiesiny zawiera: Ibuprofen

(Ibuprofenum) 200 mg. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: maltitol ciekły (5 ml zawiesiny

zawiera 1119 mg maltitolu), sodu benzoesan (5 ml zawiesiny zawiera 3,357 mg sodu benzoesanu).

Postać farmaceutyczna: Zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Stany gorączkowe różnego

pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych, a także w

przebiegu odczynu poszczepiennego. Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do

umiarkowanego, takie jak: bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych), bóle

zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania, bóle stawów i kości, na

skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle

pooperacyjne, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego. Dawkowanie i sposób

podawania: Dawka dobowa produktu IBUM FORTE PURE, zawiesina doustna, jest ściśle uzależniona

od masy ciała i wynosi 20-30 mg/kg mc., w dawkach podzielonych, zgodnie z poniższą tabelą.

Wiek dziecka
(masa ciała dziecka)

Dawka jednorazowa Maksymalna dawka dobowa

3-6 miesięcy (5-7,6 kg) 1,25 ml (50 mg) 3 razy po 1,25ml = 150 mg

6-12 miesięcy (7,7-9 kg) 1,25 ml (50 mg) 3-4 razy po 1,25 ml = 150-200 mg

1-3 lat (10-15 kg) 2,5 ml (100 mg) 3 razy po 2,5 ml = 300 mg

4-6 lat (16-20 kg) 3,75 ml (150 mg) 3 razy po 3,75 ml = 450 mg

7-9 lat (21-29 kg) 5 ml (200 mg) 3 razy po 5 ml = 600 mg

10-12 lat (30-40 kg) 7,5 ml (300 mg) 3 razy po 7,5 ml = 900 mg

powyżej 40 kg 7,5-10 ml (300-400 mg) 3-4 razy po 7,5 ml = 900-1200 mg

U niemowląt poniżej 6. miesiąca życia można podawać produkt leczniczy tylko po konsultacji z

lekarzem. Produkt leczniczy należy podawać w odstępach co najmniej sześciogodzinnych. Nie należy

stosować większej dawki produktu niż zalecana. Działania niepożądane można ograniczyć, stosując

najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Produkt

leczniczy nie zawiera aromatów, barwników oraz cukru, zawiera maltitol, który nadaje produktowi

słodki smak. Informacja dla osób chorych na cukrzycę: 5 ml zawiesiny zawiera 1119 mg maltitolu, co

odpowiada ok. 0,07 wymiennika węglowodanowego. Informacja dla osób chorych na alergię: nie

zawiera aromatów i barwników. Czas stosowania: Produkt przeznaczony jest do stosowania

doraźnego, dlatego jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają albo jeśli wystąpią nowe objawy, należy

skonsultować się z lekarzem. Niemowlęta w wieku 3-5 miesięcy: w przypadku nasilenia się objawów

lub jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 24 godziny należy natychmiast zasięgnąć opinii lekarza.

Dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, młodzież oraz dorośli: należy zasięgnąć porady lekarza jeśli

podawanie produktu leczniczego jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają
nasileniu. Sposób podawania: Podanie doustne. Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć. Do

opakowania dołączona jest strzykawka doustna. U pacjentów z wrażliwym żołądkiem zalecane jest

stosowanie produktu leczniczego IBUM FORTE PURE podczas posiłków. Szczególne grupy pacjentów:

Zaburzenia czynności nerek: U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności

nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki. Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z łagodnym



lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczne zmniejszenie dawki. Pacjenci w

podeszłym wieku: U pacjentów w wieku podeszłym należy zachować ostrożność podczas stosowania

produktu leczniczego IBUM FORTE PURE. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub na

którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u osób, u których w trakcie leczenia kwasem

acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) występowały w

przeszłości jakiekolwiek objawy alergii w postaci zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki, skurczu

oskrzeli lub astmy. Nie stosować u pacjentów z ciężkim odwodnieniem (spowodowanym wymiotami,

biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Nie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową
żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub nawracającą w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem,

również występującym po zastosowaniu NLPZ. Nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością
wątroby lub ciężką niewydolnością nerek. Nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością serca

(klasa IV wg NYHA). Nie stosować ibuprofenu jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami

przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych). Nie stosować w III trymestrze ciąży. Nie stosować u pacjentów, u których występuje

naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie. Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami

krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać czas krwawienie), skazą krwotoczną. Nie stosować u

pacjentów z zaburzeniami wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takimi jak

małopłytkowość. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Należy

zachować ostrożność u pacjentów z niektórymi schorzeniami, których przebieg może ulec

pogorszeniu: toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej – może wystąpić
zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych; choroby przewodu pokarmowego

oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba

Leśniowskiego-Crohna) – może wystąpić zaostrzenie choroby; nadciśnienie tętnicze i (lub)

zaburzenie czynności serca w wywiadzie – opisywano zatrzymanie płynów i obrzęki związane z

przyjmowaniem NLPZ; zaburzenie czynności nerek – istnieje ryzyko dalszego pogorszenia czynności

nerek; zaburzenia czynności wątroby; bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym. U pacjentów z

astmą oskrzelową lub chorobami alergicznymi w wywiadzie może wystąpić skurcz oskrzeli.

Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia

objawów zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Pacjenci w podeszłym wieku: U

pacjentów w podeszłym wieku istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w

związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, szczególnie krwawień i perforacji przewodu

pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu. Należy poinformować pacjentów o konieczności

zgłaszania lekarzowi wszelkich nietypowych objawów dotyczących przewodu pokarmowego

(szczególnie krwawienia), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Pacjenci ci powinni stosować
jak najmniejszą dawkę produktu leczniczego. Wpływ na przewód pokarmowy: Istnieje ryzyko

wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą mieć
skutek śmiertelny i które niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub mogą
wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W przypadku wystąpienia

krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego należy przerwać stosowanie ibuprofenu.

Należy poinformować pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie

pacjentów w podeszłym wieku, o konieczności zgłaszania lekarzowi wszelkich nietypowych objawów

dotyczących przewodu pokarmowego (szczególnie krwawienia), zwłaszcza w początkowym okresie

leczenia. Pacjenci ci powinni stosować jak najmniejszą dawkę produktu leczniczego. U tych pacjentów

oraz u pacjentów wymagających skojarzonego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego

lub innych leków zwiększających ryzyko zmian w obrębie układu pokarmowego należy rozważyć
leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem) lub inhibitorami pompy protonowej.



Należy zachować ostrożność stosując ibuprofen u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki,

które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia, takie jak

kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna (acenokumarol) lub leki

antyagregacyjne, takie jak kwas acetylosalicylowy. Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu

pokarmowego lub owrzodzenie u pacjentów otrzymujących produkt, leczenie należy przerwać.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe: Badania kliniczne wskazują, że stosowanie

ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg na dobę może być związane z niewielkim wzrostem

ryzyka wystąpienie tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (na przykład zawału mięśnia

sercowego lub udaru). W ujęciu ogólnym badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie

małych dawek ibuprofenu (np. ≤ 1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka

wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych. W przypadku pacjentów z

niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III),

rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń
mózgowych leczenie ibuprofenem należy stosować po jego starannym rozważeniu, przy czym należy

unikać stosowania w dużych dawkach (2400 mg/dobę). Należy także starannie rozważyć włączenie

długotrwałego leczenia pacjentów, u których występują czynniki ryzyka incydentów

sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza

jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu (2400 mg/dobę). Należy zachować szczególną ostrożność
przed zastosowanie produktu leczniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub)

niewydolnością serca z zatrzymaniem płynów, nadciśnieniem i obrzękiem, które są związane ze

stosowaniem NLPZ w wywiadzie. W takich przypadkach pacjent powinien skonsultować się z

lekarzem lub farmaceutą. Wpływ na nerki: Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leków

przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia

postanalgetyczna). To ryzyko może zostać zwiększone pod wpływem wysiłku fizycznego związanego z

utratą soli i odwodnieniem, dlatego należy go unikać. Istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności

nerek u odwodnionych pacjentów. Ciężkie reakcje skórne: Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich

śmiertelne, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze

oddzielenie naskórka, były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy

NLPZ. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji istnieje na początku terapii, w większości

przypadków w pierwszym miesiącu stosowania. Zgłaszano przypadki ostrej uogólnionej osutki

krostkowej (AGEP) związane ze stosowaniem produktów zawierających ibuprofen. Należy zaprzestać
stosowania produktu po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony

śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości. W wyjątkowych przypadkach ospa wietrzna może być
źródłem ciężkich powikłań zakażeń skóry i tkanek miękkich. W chwili obecnej nie można wykluczyć
wpływu leków z grupy NLPZ na pogorszenie się tych zakażeń. Tak więc zaleca się, aby unikać
stosowania ibuprofenu w przypadku ospy wietrznej. Inne ostrzeżenia: Ciężkie, ostre reakcje

nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny) są obserwowane bardzo rzadko. Produkt należy

odstawić po wystąpieniu pierwszych objawów nadwrażliwości po podaniu produktu leczniczego

IBUM FORTE PURE. Personel medyczny powinien wdrożyć niezbędne działania dostosowane do

objawów. Ibuprofen może czasowo hamować czynność płytek krwi (agregacja trombocytów). W

związku z tym należy uważnie monitorować stan pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia. Wyniki

badań doświadczalnych wskazują, że stosowanie ibuprofenu w skojarzeniu z kwasem

acetylosalicylowym (ASA) wpływa na osłabienie działania ASA, polegającego na hamowaniu agregacji

trombocytów. Ta interakcja może ograniczyć pożądane działanie ochronne ASA na układ krążenia.

Dlatego ibuprofen powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u pacjentów otrzymujących

ASA w celu hamowania agregacji trombocytów. Podczas długotrwałego stosowania ibuprofenu,



wskazana jest regularna kontrola parametrów wątroby, czynności nerek, a także morfologia krwi.

Podczas długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych może wystąpić ból głowy, którego nie

należy leczyć podaniem zwiększonych dawek produktu. Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy

zakażenia i gorączki. Ze względu na zawartość maltitolu, nie należy stosować u pacjentów z rzadko

występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Należy poinformować pacjenta, aby skontaktował
się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku wystąpienia nowych lub nasilenia występujących

objawów. Działania niepożądane: Poniższe działania niepożądane obejmują wszystkie działania

niepożądane, które wystąpiły w trakcie leczenia ibuprofenem, również te u pacjentów z chorobami

reumatycznymi leczonych długotrwale dużymi dawkami. Najczęściej obserwowane są działania

niepożądane w obrębie PP. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienie z

przewodu pokarmowego, czasem ze skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym

wieku. Nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, bóle brzucha, smoliste stolca,

krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenie jelita

grubego i choroba Crohna były zgłaszane po podaniu ibuprofenu. Rzadziej obserwowano zapalenie

błony śluzowej żołądka. Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej

dawce (2400 mg na dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczego

incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu). Częstość
występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często ≥
1/10; często ≥ 1/100 do < 1/10; niezbyt często ≥ 1/1000 do < 1/100; rzadko ≥ 1/10 000 do < 1/1000;

bardzo rzadko < 1/10 000; częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych

danych. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: Bardzo rzadko: zaostrzenie stanów zapalnych związanych

z zakażeniem (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi) skojarzone z NLPZ. Jest to prawdopodobnie

związane z mechanizmem działania NLPZ. Należy zalecić pacjentowi, aby natychmiast skontaktował
się z lekarzem jeśli objawy zakażenia wystąpią lub pogorszą się w trakcie stosowania produktów

IBUM FORTE PURE. Należy zbadać czy istnieją wskazania do leczenia przeciwzakaźnego lub terapii

antybiotykami. Objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowych ze sztywnością karku, bólem głowy,

nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości obserwowano bardzo rzadko

podczas stosowania ibuprofenu. Osobami podatnymi wydają się być pacjenci z chorobami

autoimmunologicznymi (SLE, choroba mieszana tkanki łącznej). Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Bardzo rzadko: zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia,

pancytopenia, agranulocytoza). Pierwsze objawy to: gorączka, ból gardła, powierzchowne

owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, znaczne zmęczenie, krwawienia z nosa i skóry.

Zaburzenia układu immunologicznego: Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i

świądem, a także ataki astmy (z możliwością zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi). Należy

pouczyć pacjenta, aby w takim przypadku natychmiast poinformował lekarza i zaprzestał
przyjmowania produktu IBUM FORTE PURE. Bardzo rzadko: ciężkie ogólne reakcje nadwrażliwości.

Mogą one występować jako obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk krtani z wewnętrznym zwężeniem

dróg oddechowych, dolegliwość układu oddechowego, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi do

wstrząsu zagrażającego życiu. Jeśli jeden z tych objawów wystąpi, co może się zdarzyć nawet

podczas pierwszego użycia produktu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Zaburzenia

psychiczne: Bardzo rzadko: reakcje psychotyczne, depresja. Zaburzenia układu nerwowego: Niezbyt

często: zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak bóle głowy, zawroty głowy,

bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie. Zaburzenia oka: Niezbyt często: zaburzenia

widzenia. Zaburzenia ucha i błędnika: Rzadko: szumy uszne. Zaburzenia serca: Bardzo rzadko:

kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, obrzęk, nadciśnienie tętnicze i

niewydolność serca. Zaburzenia naczyniowe: Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia



żołądka i jelit: Pacjent powinien zostać pouczony, że należy przerwać stosowanie produktu i

natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu,

krwawych wymiotów lub smolistych stolców. Często: dolegliwości ze strony układu pokarmowego,

takie jak zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunki, zaparcia i niewielkie krwawienia

w PP, które w wyjątkowych przypadkach mogą powodować niedokrwistość. Niezbyt często:

owrzodzenie PP z możliwym krwawieniem i perforacją, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej,

zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka. Bardzo

rzadko: zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń w jelitach.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie

wątroby, zwłaszcza w terapii długotrwałej, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Bardzo rzadko: ciężkie postacie reakcji skórnych, takie jak

rumień wielopostaciowy, reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze

oddzielenie się naskórka, wyjątkowo mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i tkanki miękkiej skóry

jako powikłania podczas ospy wietrznej. Częstość nieznana: reakcja polekowa z eozynofilią i

objawami ogólnymi (zespół DRESS); ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP). Zaburzenia nerek i

dróg moczowych: Bardzo rzadko: zmniejszenie wydalania mocznika, obrzęk - szczególnie u pacjentów

z nadciśnieniem tętniczym; niewydolność nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie

nerek, którym może towarzyszyć ostra niewydolność nerek, martwica brodawek, zwłaszcza podczas

długotrwałego stosowania, zwiększenie stężenie mocznika w surowicy. Podmiot odpowiedzialny:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul.

Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IBUM FORTE PURE, 200 mg/5 ml,

zawiesina doustna pozwolenie nr 25 778. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez

przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką
preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.


