
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY PACIENTŮ

Kterých léčivých přípravků se výměna týká?

Výměna se týká pouze uvedené šarže léčivého přípravku 

 NUROFEN PRO DĚTI JAHODA, por. sus. 2000 mg/ 100 ml, kód SÚKL 101113,
š.: 909263, použitelnost do 04/2012

Na co se tento léčivý přípravek používá?

NUROFEN PRO DĚTI JAHODA obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny 
tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě látek zodpovědných za vznik 
bolesti a zánětu. Svým působením snižuje horečku, zmírňuje záněty různého původu a 
tlumí mírné až středně těžké bolesti.
NUROFEN PRO DĚTI JAHODA se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po 
očkování), dále k tlumení mírných až středně těžkých bolestí, jako jsou bolesti hlavy, 
bolesti zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním.

Proč je léčivý přípravek NUROFEN PRO DĚTI JAHODA vyměňován?

Výměna léčivého přípravku je z důvodů prokázané nerovnoměrné koncentrace 
ibuprofenu v části závadné šarže přípravku Nurofen pro děti Jahoda.

Co dělat, pokud moje dítě užívalo tento léčivý přípravek?

Nejedná se o přímé ohrožení zdraví Vašeho dítěte! V případě jakýchkoli níže
uvedených potíží se poraďte s lékařem!

Při standardním odběru dávky pomocí aplikátoru (přiloženého v lahvičce), obsahuje
nabraná dávka menší množství účinné látky ibuprofen než je deklarované množství. 
Zbytek účinné látky zůstává jako usazenina na dně lahvičky. Z tohoto důvodu může dojít 
ke snížení účinku léčivého přípravků proti teplotě a bolesti. 

Při podávání suspenze není možné vyloučit nestandardní způsob odběru dávky, např. 
kdy rodič zmíněný zbytek usazené léčivé látky z lahvičky odebere pomocí lžičky. V 
takovém případě by mohlo dojít k podání dávky vyšší než je dávka deklarovaná a mohly 
by se projevit příznaky předávkování. 

Nejčastějšími příznaky předávkování ibuprofenem jsou: nevolnost, zvracení, bolesti 
břicha, závratě, zmatenost, bolesti hlavy, ospalost, podráždění, vzácně může dojít i ke 
křečím či bezvědomí. 
Uvedené příznaky by nastaly v návaznosti na užívání přípravku, tj. v řádu několika hodin 
po podání, nikoli až s delším odstupem po užívání přípravku.

SÚKL však nemá k dispozici žádné hlášení o výskytu závažných nebo neočekávaných 
nežádoucích účinků v souvislosti s užíváním tohoto přípravku.

Mám doma balení léku. Co mám dělat?

Přineste jej do kterékoli lékárny v ČR, kde Vám bude přípravek vyměněn za jinou 



(nezávadnou) šarži tohoto přípravku. 

Právě jsem lék načal, co mám dělat? Bude mi přípravek vyměněn za jinou šarži 
i za načaté balení? 

Ano. Přípravek NUROFEN PRO DĚTI JAHODA Vám bude vyměněn za jinou 
(nezávadnou) šarži přípravku.

Mám doma načaté balení léku, ale obal jsem již vyhodil/a. Bude mi přípravek 
vyměněn za jinou šarži?

Ano. Přípravek NUROFEN PRO DĚTI JAHODA Vám bude vyměněn za jinou šarži 
(nezávadnou) přípravku.

Lékárna mi odmítla lék vyměnit. Co mám dělat?

V případě odmítnutí výměny uvedeného léčivého přípravku výrobní šarže 909263 se 
obraťte na Státní ústav pro kontrolu léčiv, linka 272 185 333 nebo e-mail infs@sukl.cz. 




