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ibuprofenum

ÚVOD
V terapii akutních bolestí se používají dvě 

základní skupiny léčiv – neopioidní a opioid-

ní analgetika. Z neopioidních analgetik jsou 

v těchto indikacích nejúčinnější nesteroidní 

antirevmatika (non-steroidal anti-infl amma-

tory drugs – NSAID), jejichž účinek je v tera-

pii akutních bolestí mírné až střední intenzity 

srovnatelný s účinkem opioidů. Akutní bolest je 

časově ohraničená (dny až týdny), je projevem 

přítomného či potenciálního tkáňového posti-

žení, a má tedy ochrannou funkci – vyvolává 

řadu refl exních autonomních odpovědí, jako 

jsou tachykardie, tachypnoe, hypertenze či po-

cení. V léčbě akutní bolesti své místo nachází 

jednoznačně především racionální farmako-

terapie, jež představuje prevenci prohloube-

ní stresové reakce a přechodu do chronické 

bolesti a odstraňuje nemocnému nepříjemné 

subjektivní vjemy.

U akutních bolestí, jako jsou např. bolesti 

hlavy, bolesti zubů, akutní neuralgie apod., je 

velmi důležitým faktorem doba do úlevy bo-

lesti. Rychlost nástupu účinku se proto stává 

důležitým parametrem při volbě konkrétního 

léčivého přípravku. Farmakodynamický projev 

je tak ovlivněn farmakokinetikou, která je daná 

jak samotnou účinnou látkou, tak použitou lé-

kovou formou.

CHARAKTERISTIKA
Léčivý přípravek Nurofen Rapid 400 mg Capsules 

obsahuje 400 mg ibuprofenu. Ibuprofen patří 

mezi nesteroidní analgetika/antifl ogistika, je-

jichž účinek je zprostředkován inhibicí cyklo-

oxygenázy. Ibuprofen byl prvně syntetizován 

v roce 1961 a dnes patří k nejčastěji užívaným 

léčivům vůbec. Jeho analgetická, antifl ogistic-

ká a antipyretická účinnost je doložena dlou-

hou řadou studií a bezpečnostní parametry 

jsou díky rozsáhlém používání poměrně dobře 

popsané. 

Typickou indikací jsou mírné až středně silné 

bolesti, jako např. bolesti hlavy, zubů, migrény, 

pooperační a poúrazové bolesti, revmatické 

bolesti a další. Velmi často se využívá též jeho 

antipyretického účinku. Obvyklá denní dávka 

u dospělého představuje v analgetické indikaci 

400 až 800 mg, při jeho podávání jako antifl o-

gistika může dosahovat i 1 600 až 2 400 mg.

Léčivý přípravek Nurofen Rapid 400 mg Capsules 

využívá jako lékovou formu měkkou želatino-

vou tobolku, která obsahuje 400 mg ibuprofe-

nu rozpuštěného v hydrofi lním rozpouštědle 

(makrogol 600).

Měkká želatinová tobolka se po vstupu do 

žaludku velmi rychle rozpadá a uvolňuje tekutý 

obsah. Odpadá tak doba potřebná na disolu-

ci běžných tuhých lékových forem. Dochází 

k rychlé rovnoměrné distribuci obsahové látky 

v žaludku a snižuje se možnost mechanického 

dráždění  žaludeční sliznice. Uvolněný rozpuš-

těný ibuprofen se rychle vstřebává z gastroin-

testinálního traktu a distribuje v celém objemu 

těla. 

FARMAKOKINETIKA
Maximálních plazmatických koncentrací 

ibuprofenu je u přípravku Nurofen Rapid 400 mg 

Capsules průměrně dosahováno přibližně za 

30 minut po podání. Průměrné plazmatické 

koncentrace po užití běžných tablet ibuprofe-

nu je dosaženo přibližně za 1–2 hodiny. Přímé 

porovnání farmakokinetiky ibuprofenu v dávce 

400 mg ve formě tobolek a ibuprofenu v dávce 

2x 200 mg ve formě tablet ukázalo, že u ibupro-

fenu rozpuštěného v kapalném nosiči v tobol-

kách bylo průměrné plazmatické koncentrace 

dosaženo více než dvakrát rychleji (32,5 min) 

než u ibuprofenu uvolněného z tablet (90 min). 

Podání přípravku s jídlem však může prodlou-

žit časový interval nutný k dosažení maximální 

plazmatické koncentrace.

INDIKACE
Přípravek Nurofen Rapid 400 mg Capsules se 

používá u mírných až středně silných bolestí, 

jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti 

zad, bolesti při menstruaci, bolesti zubů, boles-

ti při distorzi kloubů a zhmoždění pohybového 

aparátu, neuralgie a revmatické bolesti.

Přípravek Nurofen Rapid 400 mg Capsules 

rovněž ztišuje bolesti a potlačuje horečku pro-

vázející chřipku a záněty horních cest dýcha-

cích. Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé 

starší 12 let.

KONTRAINDIKACE A NEŽÁDOUCÍ 
ÚČINKY

Léčivý přípravek Nurofen Rapid 400 mg Cap-

sules se nesmí užívat:

při známe přecitlivělosti na ibuprofen nebo • 

na kteroukoliv pomocnou látku tohoto pří-

pravku;

při známe přecitlivělost na kyselinu acetylsa-• 

licylovou a jiná nesteroidní antirevmatika; 

při gastrointestinálním krvácení nebo perfo-• 

racích souvisejících s předchozí léčbou ne-

steroidními antirevmatiky;

při aktivním nebo anamnesticky rekurent-• 

ním peptickém vředu/hemoragii; 

při závažné poruše funkcí jater nebo ledvin;• 

při závažném srdečním selhání;• 

u dětí do 12 let;• 

ve 3. trimestru gravidity.• 

Podobně jako u všech ostatních nesteroid-

ních analgetik/antifl ogistik jsou nejčastěji po-

zorovány gastrointestinální nežádoucí účinky, 

například dyspepsie, bolesti břicha a nausea.  

Dále se mohou vyskytnout alergické reakce 

spojené s kopřivkou a svěděním, ojediněle až 

závažné alergické reakce s otoky obličeje, ja-

zyka a hrtanu, dušností, tachykardií až šokem. 

Velmi vzácná je též exacerbace astmatu.

Riziko vzniku gastrointestinálního krvácení, 

ulcerace či perforace se zvyšuje se stoupají-

cí dávkou, u pacientů s vředovou chorobou 

v anamnéze, u starších pacientů a pacientů, 

kteří užívají látky zvyšující riziko vzniku vředo-

vé choroby nebo krvácení, jako jsou perorální 

kortikosteroidy, antikoagulacia (např. warfarin), 

selektivní inhibitory zpětného vychytávání se-

rotoninu nebo destičkové inhibitory (kyselina 

acetylsalicylová). Těmto pacientům by měla 

být věnována zvláštní pozornost.

DÁVKOVÁNÍ
Počáteční dávka u dospělích a mladistvích 

nad 12 let je obvykle 1 tobolka (400 mg), dále 

se v případě potřeby podává 1 tobolka každé 

4 hodiny. Tobolky se polykají celé a zapíjejí se 

tekutinou. Nesmí se žvýkat. Maximální dávka je 

3 tobolky (tj. 1 200 mg) v průběhu 24 hodin. 

Není potřeba žádné úpravy dávkování u star-

ších pacientů ani u pacientů se sníženou funkcí 

jater nebo ledvin.
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Poznámka: Statut přípravku: léčivý přípravek, není 

vázán na lékařský předpis. Úhrada z prostředků ve-

řejného zdravotního pojištění: není hrazen.

NUROFEN RAPID 400 mg CAPSULES

2× rychlejší úleva od bolesti

Profi l přípravku

farmi03-09_uvod2.indd   31farmi03-09_uvod2.indd   31 12.6.2009   16:47:3912.6.2009   16:47:39


