За Деца

Когато моето момиченце имаше
температура, Нурофен за деца я
понижи и й помогна да се успокои и
заспи. Преди това опитах с класическите
методи, като студени компреси на
челото и топли вани, но не помогнаха.

За Деца

Нурофен за деца,
понижи температурата
на моето бебе много
бързо.
Йоана, майката на Сашко

Анелия, майка на София

Облекчение на умерена
болка и температура, на което
можете да се доверите.
Нурофен за Деца перорална суспензия съдържа Ибупрофен 100 mg/5 ml
Лекарствени продукти без лекарско предписание за деца над 3 месеца. Съдържат Ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
Рег.№ A 246/08.01.2015

Ръководство за родители

за лечение на температура и умерена болка при деца

Нурофен за Деца бързо и ефективно
облекчава умерена болка и температура

Ефективно облекчава умерена болка и температура.
8 часа

Продължава действието си до 8 часа, помагайки за
спокоен нощен сън.

Температура и болка чести симптоми при
децата

Ефективен при главоболие, зъбобол, болки в гърлото,
ушите и тялото.
бързо действие

Високата температура е най-честият симптом при по-малки деца, а главоболието и болките
при растежа се срещат по-често при подрастващите.

Температура – причина за безпокойство?
Консултирайте се с лекар, ако:

Лесен за прилагане
Нурофен за деца перорална суспензия:
Лесна за използване дозираща спринцовка към всяка бутилка.
С вкус на портокал или ягода.

Детето има затруднение при движение на части от
тялото или проблеми с дишането

Вашето дете е под 6
месеца

Вашето дете е между 6 месеца и 1 година и температурата
продължава повече от 3 дни , въпреки лечението

Температурата е
придружена с повръщане
и разстройство

Вашето дете е по-малко от 6 месеца и температурата
продължава повече от 24 часа, въпреки лечението

Вашето дете има
фебрилни гърчове

Поддържайте ниска температурата на вашето дете:
Идеалната температура на стаята през нощта е между 17 – 20 °C и през деня
между 22-24 °C.
Стаята трябва да бъде добре проветрена.
Детето трябва да пие много течности, за да се хидратира.
Не се опитвайте да понижите температурата на вашето дете, като го къпете със
студена вода.
Тази манипулация може да намали температурата много бързо, карайки тялото да
реагира, за да компенсира и така да генерира повече топлина.

Без захар и оцветители.

Възраст

Дозировка

Бебета и деца от 3 – 12 месеца

50 mg (2,5 ml) 3 пъти /ден

Деца от 1 – 3 години

100 mg (5 ml) 3 пъти/ден

Деца от 4 – 6 години

150 mg (7,5 ml) 3 пъти/ден

Деца от 7 - 9 години

200 mg (10 ml) 3 пъти/ден

Деца от 10 – 12 години

300 mg (15 ml) 3 пъти/ден

Облекчение на умерена
болка и температура,
на което можете да се
доверите.

