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Hoelang?
Gebruikt u dit medicijn tegen koorts? Neem het dan 
niet langer dan 3 dagen.
Gebruikt u het tegen pijn? Neem het dan niet langer 
dan 5 dagen. 

Blijft u klachten houden? Overleg dan met uw arts.

Bijwerkingen
U kunt last krijgen van:
•  maag- en darmklachten. Zoals misselijk zijn, 

buikpijn, brandend maagzuur en verstopping.
• Vooral als u het lang gebruikt

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan 
met uw apotheker of arts.

Let op! U kunt last krijgen van maagzweren, 
darmzweren of bloedingen.
•  Bent u ouder dan 70 jaar?
•  Gebruikt u bloedverdunners?
•  Heeft u eerder maagzweren of darmzweren 

gehad?
Dan heeft u een medicijn nodig om uw maag te 
beschermen (maagbeschermer). Vraag dit aan uw 
arts of apotheker.

Samenvatting van ibuprofen
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Waarom gebruikt u dit medicijn?
Ibuprofen werkt bij:
•  Pijn en ontsteking van gewrichten. Zoals: jicht, 

reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew
• Pijn door artrose (dunner kraakbeen in uw gewricht)
• Hoofdpijn en migraine
• Menstruatieklachten
• Spierpijn
• Griep en verkoudheid
  
Ibuprofen werkt na 30 tot 60 minuten. Het werkt 8 
uur lang.  Vertraagde-afgiftetabletten en zetpillen 
werken na 2-3 uur. Ze werken ongeveer 12 uur lang.

Gebruik 
Ibuprofen is er als tabletten, capsules, dragees, 
poeder voor een oplossing, als drank en als zetpillen.

Op het etiket van de apotheek  en in de bijsluiter staat 
hoeveel u moet gebruiken.
Neem dit medicijn niet vaker dan 4 keer per dag. 

Tabletten, capsules en dragees met ibuprofen
Tabletten, capsules of dragees: slikken met een half 
glas water. Niet kauwen.
Smelttabletten: in de mond laten smelten en slikken 
met een half glas water.
Kauwcapsules: kauw de capsules goed fijn en slik door.

Poeder met ibuprofen
1. Doe het in een half glas water. 
2. Wacht tot het bruisen is gestopt. 
3. Drink het glas leeg.
4.  Spoel het glas na met wat water en drink dat ook 

op.

Drank met ibuprofen
1. Schud het flesje goed.
2.  De goede hoeveelheid afmeten met een 

maatbeker of maatlepel.
3.  Drink die hoeveelheid op.

Zetpillen met ibuprofen
1. Maak de zetpil een beetje nat.
2.  Breng de zetpil in uw anus (poepgat), met de punt 

naar voren.
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Waarschuwingen 
Let op! Ibuprofen en sommige andere 
medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook 
medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u 
medicijnen gebruiken van de supermarkt of 
drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker 
of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met 
ibuprofen.

U mag autorijden als u dit medicijn gebruikt.

Let op! Door alcohol te drinken krijgt u meer 
kans op klachten van de maag.

Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger 
worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u 
dit medicijn mag gebruiken.
U mag dit medicijn niet gebruiken tijdens de 
laatste 3 maanden van uw zwangerschap.

U mag dit medicijn gebruiken als u 
borstvoeding geeft.

Uitleg van de apotheker 
op video? Scan hier:


