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®IBUPROMED
ibuprofeno
suspensão oral
I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO
Nome Genérico:
ibuprofeno
Forma Farmacêutica e Apresentação:
Suspensão oral 50 mg/mL em frasco plástico opaco contendo 30 mL.
VIA ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 MESES
Composição:
Cada mL da suspensão oral* contém: 
ibuprofeno..........................................................................................................................................................50mg 
Veículo QSP....................................................................................................................................................................1 mL 
(goma xantana, glicerol, sorbitol, propilenoglicol, polissobato 80, ácido cítrico, benzoato de sódio, mascarante 8755, 
sacarina sódica, ciclamato de sódio, sucralose, dióxido de titânio, aroma de tutti-frutti e água purificada).
* Cada mL da suspensão corresponde a 10 gotas.
Cada gota contém 5mg de ibuprofeno.
II- INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

®Ibupromed  é um medicamento indicado para redução da febre e para o alívio de dores, tais como: dores decorrentes de 
gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores musculares.
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 

®Ibupromed  exerce atividades contra a dor e contra a febre. O início de ação ocorre de 15 a 30 minutos após sua 
administração oral e permanece por 4 a 6 horas
3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

® Não utilize Ibupromed se você já teve qualquer alergia ou alguma reação incomum a qualquer um dos componentes da 
fórmula do produto. 
Este produto contém ibuprofeno que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais a asma brônquica, 
especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico. 

® Não utilize Ibupromed caso tenha apresentado alguma reação alérgica ao ácido acetilsalicílico e a outros anti-
inflamatórios. Não utilize este produto contra a dor por mais de 10 dias ou contra a febre por mais de 3 dias, a menos que seja 
prescrito pelo médico. Não ultrapasse a dose recomendada. 
Não tome este produto com outros medicamentos contendo ibuprofeno ou outros medicamentos para dor, exceto sob 
orientação médica. 

® Não utilize Ibupromed em casos em que o ácido acetilsalicílico, iodeto e outros anti-inflamatórios não esteroides tenham 
induzido asma, rinite, urticária, pólipo nasal, angioedema, broncoespasmo e outros sintomas de reação alérgica ou 
anafilática. 

® Não utilizar Ibupromed junto com bebidas alcoólicas. 
® Ibupromed é contraindicado a pacientes com úlcera gastroduodenal ou sangramento gastrintestinal. 

Este medicamento é contraindicado para menores de 6meses de idade. 
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Advertências 
O uso de ibuprofeno em crianças com menos de 2 anos de idade e idosos deve ser feito sob orientação médica. 
Informe sempre o médico sobre possíveis doenças do coração, nos rins, no fígado ou outras que você tenha, para receber 
uma orientação cuidadosa.  Em pacientes com asma ou outras doenças alérgicas, especialmente quando há história de 
broncoespasmo, o ibuprofeno deve ser usado com cautela. 
Consulte um médico caso: Não esteja ingerindo líquidos; tenha perda contínua de líquidos por diarreia ou vômito; tenha dor 
de estômago; apresente dor de garganta grave ou persistente ou dor de garganta acompanhada de febre elevada, dor de 
cabeça, enjoos e vômitos; e tenha ou teve problemas ou efeitos colaterais com este ou qualquer outro medicamento para dor 
e febre. 
Consulte um médico antes de utilizar este medicamento se: estiver sob tratamento de alguma doença grave; estiver tomando 
outro(s) medicamento(s); e estiver tomando outro produto que contenha ibuprofeno ou outro analgésico e antipirético. 
Pare de utilizar este medicamento e consulte um médico caso: ocorra uma reação alérgica; a dor ou a febre piorar ou durar 
mais de 3 dias; não obtenha melhora após 24 horas de tratamento; ocorra vermelhidão ou inchaço na área dolorosa; e surjam 
novos sintomas. 
Uso durante a gravidez e amamentação.
Não utilizar este medicamento durante a gestação ou a amamentação, exceto sob recomendação médica. 
Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se você 
estiver amamentando. 
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. 
Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. 
Durante o período de aleitamento materno ou doação de leite humano, só utilize medicamentos com o conhecimento 
do seu médico ou cirurgião-dentista, pois alguns medicamentos podem ser excretados no leite humano, causando 
reações indesejáveis no bebê. 
Interações Medicamentosas
Interações medicamento-medicamento 
O uso de ibuprofeno e de outros analgésicos e antipiréticos junto com os seguintes fármacos deve ser evitado, 
especialmente nos casos de administração continua: ácido acetilsalicílico, paracetamol, colchicina, iodetos,  
medicamentos  fotossensibilizantes,  outros  anti-inflamatórios  não  esteroides, corticosteroides,  corticotrofina,  
uroquinase,  antidiabéticos  orais  ou  insulina,  anti-hipertensivos  e diuréticos, ácido valproico, plicamicina, sais de ouro, 
ciclosporina, lítio, probenecida, inibidores da ECA (enzima conversora da angiotensina), agentes anticoagulantes ou 
trombolíticos, inibidores de agregação plaquetária, cardiotônicos digitálicos, digoxina, metotrexato e hormônios 
tireoidianos. 
Interações medicamento-exame laboratorial 
Durante o uso de ibuprofeno, os exames de sangue poderão indicar anemia. Se houver sangramento no aparelho digestivo 
devido ao uso do ibuprofeno, o exame de fezes para pesquisa de sangue oculto poderá ter resultado positivo. O valor da taxa 
de açúcar no sangue (glicemia) poderá ser mais baixo durante o uso de ibuprofeno. Não existe interferência conhecida com 
outros exames. 
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Conservar em temperatura ambiente (15°C e 30°C). Proteger da luz e umidade.
Aspecto físico:
Suspensão uniforme, de coloração branca, com odor de tutti-frutti, isenta de material estranho. 
Número de lote e data de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma 
mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
VIA ORAL 
Agite antes de usar. 
Não precisa diluir. 
Crianças 
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®IBUPROMED
ibuprofeno
suspensão oral
I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO
Nome Genérico:
ibuprofeno
Forma Farmacêutica e Apresentação:
Suspensão oral 100 mg/mL em frasco plástico opaco contendo 20 mL.
VIA ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 MESES
Composição:
Cada mL da suspensão oral* contém: 
ibuprofeno.......................................................................................................................................................100 mg
Veículo QSP........................................................................................................................................................1 mL
(goma xantana, glicerol, sorbitol, propilenoglicol, polissorbato 80, ácido cítrico, dióxido de titânio, aroma de 
morango, benzoato de sódio, mascarante 8755, sacarina sódica, ciclamato de sódio, sucralose e água purificada).
* Cada mL da suspensão corresponde a 10 gotas.
Cada gota contém 10mg de ibuprofeno.
II- INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

®Ibupromed  é um medicamento indicado para redução da febre e para o alívio de dores, tais como: dores decorrentes 
de gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores 
musculares.
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 

®Ibupromed  exerce atividades contra a dor e contra a febre. O início de ação ocorre de 15 a 30 minutos após sua 
administração oral e permanece por 4 a 6 horas
3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

® Não utilize Ibupromed se você já teve qualquer alergia ou alguma reação incomum a qualquer um dos componentes 
da fórmula do produto. 
Este produto contém ibuprofeno que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais a asma brônquica, 
especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico. 

® Não utilize Ibupromed caso tenha apresentado alguma reação alérgica ao ácido acetilsalicílico e a outros anti-
inflamatórios. Não utilize este produto contra a dor por mais de 10 dias ou contra a febre por mais de 3 dias, a menos 
que seja prescrito pelo médico. Não ultrapasse a dose recomendada. 
Não tome este produto com outros medicamentos contendo ibuprofeno ou outros medicamentos para dor, exceto sob 
orientação médica. 

® Não utilize Ibupromed em casos em que o ácido acetilsalicílico, iodeto e outros anti-inflamatórios não esteroides 
tenham induzido asma, rinite, urticária, pólipo nasal, angioedema, broncoespasmo e outros sintomas de reação 
alérgica ou anafilática. 

® Não utilizar Ibupromed junto com bebidas alcoólicas. 
® Ibupromed é contraindicado a pacientes com úlcera gastroduodenal ou sangramento gastrintestinal. 

Este medicamento é contraindicado para menores de 6meses de idade. 
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Advertências  
O uso de ibuprofeno em crianças com menos de 2 anos de idade e idosos deve ser feito sob orientação médica. 
Informe sempre o médico sobre possíveis doenças do coração, nos rins, no fígado ou outras que você tenha, para 
receber uma orientação cuidadosa.  Em pacientes com asma ou outras doenças alérgicas, especialmente quando há 
história de broncoespasmo, o ibuprofeno deve ser usado com cautela. 
Consulte um médico caso: Não esteja ingerindo líquidos; tenha perda contínua de líquidos por diarreia ou vômito; 
tenha dor de estômago; apresente dor de garganta grave ou persistente ou dor de garganta acompanhada de febre 
elevada, dor de cabeça, enjoos e vômitos; e tenha ou teve problemas ou efeitos colaterais com este ou qualquer outro 
medicamento para dor e febre. 
Consulte um médico antes de utilizar este medicamento se: estiver sob tratamento de alguma doença grave; estiver 
tomando outro(s) medicamento(s); e estiver tomando outro produto que contenha ibuprofeno ou outro analgésico e 
antipirético. 
Pare de utilizar este medicamento e consulte um médico caso: ocorra uma reação alérgica; a  dor  ou a febre  piorar  
ou  durar  mais  de  3  dias;  não  obtenha  melhora  após  24  horas  de  tratamento;  ocorra vermelhidão ou inchaço 
na área dolorosa; e surjam novos sintomas. 
Uso durante a gravidez e amamentação.
Não utilizar este medicamento durante a gestação ou a amamentação, exceto sob recomendação médica. 
Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico 
se você estiver amamentando. 
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. 
Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. 
Durante o período de aleitamento materno ou doação de leite humano, só utilize medicamentos com o 
conhecimento do seu médico ou cirurgião-dentista, pois alguns medicamentos podem ser excretados no leite 
humano, causando reações indesejáveis no bebê. 
Interações Medicamentosas
Interações medicamento-medicamento 
O uso de ibuprofeno e de outros analgésicos e antipiréticos junto com os seguintes fármacos deve ser evitado, 
especialmente nos casos de administração continua: ácido acetilsalicílico, paracetamol, colchicina, iodetos, 
medicamentos fotossensibilizantes, outros anti-inflamatórios não esteroides, corticosteroides, corticotrofina, 
uroquinase, antidiabéticos orais ou insulina, anti-hipertensivos e diuréticos, ácido valproico, plicamicina, sais de 
ouro, ciclosporina, lítio, probenecida, inibidores da ECA (enzima conversora da angiotensina), agentes 
anticoagulantes ou trombolíticos, inibidores de agregação plaquetária, cardiotônicos digitálicos, digoxina, 
metotrexato e hormônios tireoidianos. 
Interações medicamento-exame laboratorial 
Durante o uso de ibuprofeno, os exames de sangue poderão indicar anemia. Se houver sangramento no aparelho 
digestivo devido ao uso do ibuprofeno, o exame de fezes para pesquisa de sangue oculto poderá ter resultado 
positivo. O valor da taxa de açúcar no sangue (glicemia) poderá ser mais baixo durante o uso de ibuprofeno. Não 
existe interferência conhecida com outros exames. 
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Conservar em temperatura ambiente (15°C e 30°C). Proteger da luz e umidade.
Aspecto físico:
Suspensão uniforme, de coloração levemente rosa, com odor de morango, isenta de material estranho. 
Número de lote e data de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.




