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Aleve - Thuốc Giảm Đau Và Hạ Sốt Nhanh Chóng

Aleve là thuốc giúp tạm thời làm giảm đau nhức, hạ sốt do: đau đầu, đau
răng, đau lưng, đau bụng kinh, đau nhức cơ bắp, đau do chuột rút, cảm lạnh
thông thường, viêm khớp, đau khớp... Tác dụng kéo dài trong 12 giờ.

Aleve - Thuốc Giảm Đau Và Hạ Sốt Nhanh Chóng

Hướng dẫn sử dụng:
Dùng cho người lớn và trẻ em 12 tuổi trở lên: uống 1 viên mỗi 8 - 12 giờ.
Trong giờ đầu tiên có thể sử dụng 2 viên/ lần. Không dùng quá 2 viên/ 8-12
giờ, không quá 3 viên/ 24 giờ và không quá 10 ngày.
Cảnh báo:
Ibuprofen có thể gây ra một phản ứng dị ứng nặng, đặc biệt ở những người dị
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ứng với aspirin bao gồm: nổi mề đay, nổi mụn trên mặt, mặt sưng, hen suyễn
(thở khò khè), đỏ da, phát ban. Nếu xảy ra phản ứng dị ứng nên ngưng sử
dụng và hỏi ý kiến bác sĩ ngay lập tức.
Khi sử dụng sản phẩm: Nên mang theo thức ăn hoặc sữa nếu đau bụng xảy
ra, nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ có thể tăng nếu bạn sử dụng nhiều hơn
hoặc lâu hơn chỉ dẫn.
Không sử dụng nếu bạn đã từng có phản ứng dị ứng với bất kỳ thuốc giảm
sốt/ giảm đau nào khác, trước và sau khi phẫu thuật tim.
Hãy hỏi bác sĩ trước khi sử dụng nếu:
Trên 60 tuổi, đang mang thai hoặc cho con bú; bị chứng ợ nóng, đau bụng,
đau dạ dày, loét dạ dày, chảy máu dạ dày; cao huyết áp, bệnh tim, bệnh
thận, bệnh hen suyễn, đang dùng thuốc điều trị dài ngày, đang dùng thuốc lợi
tiểu; thuốc chống đông máu, thuốc steroid hay bất cứ sản phẩm có chứa
ibuprofen, aspirin, naproxen hoặc thuốc giảm đau nào khác.
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