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AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8529/2016/01-02-03-04                                                                  Anexa 1                                                                                               

                                                                                                                                                                        Prospect 

 

 

Prospect: Informații pentru pacient 
 

 

Olytabs 200 mg/30 mg comprimate filmate 

Ibuprofen/Clorhidrat de pseudoefedrină  

Recomandat adulților și adolescenților cu vârsta de 15 ani și peste 
 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece 

conține informații importante pentru dumneavoastră. 
Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți. 

- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări. 

- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 

includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

- Adresați-vă unui medic dacă simptomele se agravează sau dacă acest medicament trebuie administrat mai 

mult de 4 zile (la adulți), respectiv 3 zile (la adolescenți). 

 
 

 

Ce găsiți în acest prospect:  
1. Ce este Olytabs și pentru ce se utilizează  

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Olytabs 

3. Cum să luați Olytabs 
4. Reacții adverse posibile  

5. Cum se păstrează Olytabs 

6. Conținutul ambalajului și alte informații  
 

 

1. Ce este Olytabs și pentru ce se utilizează 

 
Olytabs conține două substanțe active: ibuprofen și clorhidrat de pseudoefedrină. 

 

Ibuprofenul face parte dintr-un grup de medicamente cunoscute sub numele de medicamente antiinflamatoare 
nesteroidiene (AINS). AINS oferă ameliorare reducând durerea și temperatura ridicată.  

Clorhidratul de pseudoefedrină face parte dintr-un grup de substanțe active denumite vasoconstrictoare, care 

acționează asupra vaselor sanguine din nas pentru a calma congestia nazală.  

 

Olytabs se utilizează pentru tratamentul simptomatic al congestiei nazale asociate cu răceala însoţită de dureri 

de cap şi/sau febră, la adulți și adolescenți cu vârsta de 15 ani și peste.  

 
Administrarea acestui produs combinat este recomandată doar dacă aveţi nas înfundat cu dureri de cap sau 
febră. Dacă prezentați doar unul dintre aceste simptome, discutați cu farmacistul sau medicul referitor la 

administrarea individuală a ibuprofenului sau a pseudoefedrinei.  

 

Adresați-vă unui medic dacă simptomele se agravează sau dacă acest medicament trebuie administrat mai mult 
de 4 zile (la adulți), respectiv 3 zile (la adolescenți). 

 

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Olytabs 
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Nu luați Olytabs: 

 dacă sunteți alergic(ă) la ibuprofen sau la clorhidrat de pseudoefedrină sau la oricare dintre celelalte 

componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6) 

 dacă aveți vârsta sub 15 ani  

 dacă sunteți în trimestrul trei de sarcină (7 luni de sarcină sau mai mult) 

 dacă alăptați 

 dacă aţi avut o reacţie alergică sau respiraţie dificilă, astm bronșic, erupţie trecătoare pe piele, scurgere și 

mâncărime nazală sau umflarea feței la administrarea anterioară a acidului acetilsalicilic sau a altor AINS 

 dacă aveți ulcer gastric/duodenal (ulcer peptic) activ sau aveţi antecedente de ulcer gastric/duodenal, recurent 

sau hemoragic (cel puțin două episoade diferite de ulcer sau hemoragie confirmată) 

 dacă aveți antecedente de sângerare sau perforare gastrointestinală legate de tratamentul anterior cu AINS 

 dacă aveți insuficiență hepatică sau renală severă 

 dacă aveți insuficiență coronariană severă 

 dacă aveți probleme cu inima sau probleme circulatorii (boală de inimă, tensiune arterială mare, angină, ritm 

rapid de bătaie al inimii), o glandă tiroidă hiperactivă, diabet, feocromocitom (o tumoare a glandei 

corticosuprarenale) 

 dacă aveți antecedente de atac de cord (infarct miocardic) 

 dacă ați avut un accident vascular cerebral sau vi s-a spus anterior că prezentați riscul de a avea un accident 

vascular cerebral 

 dacă aveți antecedente de crize (convulsii) 

 dacă aveți tulburări neexplicate în formarea componentelor sanguine 

 dacă aveți o presiune crescută în ochi (glaucom cu unghi închis) 

 dacă aveți dificultate la urinat asociată cu problemele de prostată 

 dacă ați fost diagnosticat(ă) cu lupus eritematos sistemic (LES), o boală care afectează sistemul imunitar și 

conduce la durere articulară, modificări la nivelul pielii și alte probleme. 

 dacă luați:  

 alte decongestionante nazale (medicamente vasoconstrictoare) administrate oral sau nazal (de exemplu 

fenilpropanolamină, fenilefrină, efedrină, xilometazolină sau oximetazolină) 

 metilfenidat, un medicament pentru ADHD (tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție) 

 medicamente pentru depresie precum inhibitori neselectivi ai monoaminooxidazei (cunoscuți sub 

denumirea de IMAO, de exemplu iproniazid) sau i-ați luat în ultimele 14 zile. 

 

Atenționări și precauții 
Înainte să luați Olytabs adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:  

 dacă aveți astm bronșic; utilizarea acestui medicament poate conduce la crize de astm bronșic 

 dacă aveți antecedente de tulburări gastrointestinale (precum hernie hiatală, sângerare gastrointestinală, ulcer 

peptic sau duodenal) 

 dacă aveți sau ați avut o boală gastrointestinală (colită ulcerativă sau boală Crohn) 

 dacă aveți tensiune arterială mare 

 dacă aveți probleme hepatice sau renale 

 dacă aveți diabet zaharat din cauza posibilei nefropatii diabetice 

 dacă aveți o glandă tiroidă hiperactivă (hipertiroidism) sau psihoză 

 dacă aveți o tulburare de coagulare a sângelui 

Efectele nedorite pot fi reduse la minim folosind doza minimă eficientă, pe cea mai scurtă perioadă de timp. 
Persoanele vârstnice prezintă un risc crescut de manifestare a reacțiilor adverse. 
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Utilizarea cu AINS concomitente, inclusiv inhibitori specifici ciclooxigenazei (COX-2), crește riscul de 

manifestare a reacțiilor adverse (vezi punctul „Olytabs împreună cu alte medicamente” de mai jos) și trebuie 
evitată. 

 

Medicamentele antiinflamatoare/analgezice precum ibuprofen pot fi asociate cu o mică creştere a riscului de 
infarct miocardic, în special la doze mari. Nu depășiți doza recomandată sau durata tratamentului. 

Înainte să luaţi Olytabs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă: 

- aveți probleme cardiace inclusiv insuficiență cardiacă, angină (durere în piept) sau ați avut un infarct 

miocardic, chirurgie de şunt coronarian, boală arterială periferică (circulație deficitară la nivelul picioarelor sau  
labelor picioarelor din cauza arterelor înguste sau blocate) sau orice tip de accident vascular cerebral (inclusiv 

accident vascular minor sau atac ischemic tranzitoriu „AIT”). 

- aveți tensiune arterială mare, diabet zaharat, colesterol mare, antecedente familiale de boală cardiacă sau 
accident vascular cerebral sau sunteți fumător. 

Rețineți că următoarele afecțiuni reprezintă contraindicaţii ca urmare a componentei pseudoefedrină (vezi 

punctul „Nu luați Olytabs dacă” de mai sus): insuficiență coronariană severă, antecedente de atac de cord 

(infarct miocardic), tensiune arterială mare severă sau tensiune arterială mare controlată inadecvat cu 
tratament, antecedente de accident vascular cerebral sau prezența factorilor de risc pentru accident vascular 

cerebral. 

 
Utilizarea prelungită a oricărui tip de analgezice pentru dureri de cap poate agrava aceste stări. Dacă se întâmplă 

acest lucru sau există suspiciuni în acest sens, se va consulta un specialist și se va întrerupe tratamentul. 

Diagnosticul de durere de cap cauzată de folosirea excesivă a medicamentelor (MOH - medication overuse 
headache) va fi suspectat la pacienții cu dureri de cap frecvente sau zilnice în pofida (sau din cauza) utilizării 

regulate a medicației pentru dureri de cap. 

 

Reacțiile grave pe piele, unele dintre acestea letale, inclusiv dermatită exfoliativă, sindrom Stevens-Johnson și 
necroliză epidermică toxică, au fost raportate foarte rar în asociere cu utilizarea AINS. Datele arată că pacienții 

prezintă cel mai înalt risc de a manifesta aceste reacții la începutul tratamentului, debutul reacției având loc în 

majoritatea cazurilor în prima lună de tratament. Administrarea Olytabs trebuie întreruptă de la prima apariție a 
erupției pe piele, leziunilor mucoasei sau a altor semne de hipersensibilitate. 

 

Influențarea rezultatelor obținute la testele sanguine 
Pseudoefedrina poate influența unele teste sanguine de diagnosticare. Dacă efectuați o analiză de sânge, 

informați medicul că luați acest medicament. 

 

Copii și adolescenți 
Olytabs nu se va administra copiilor cu vârsta sub 15 ani. 

Există riscul de insuficiență renală la adolescenții deshidratați. 

 

Sportivi 

Clorhidratul de pseudoefedrină poate determina rezultate pozitive la testele de dopaj.  

 

 

Olytabs împreună cu alte medicamente 
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice 

alte medicamente.  

Olytabs poate influența sau poate fi influențat de alte medicamente. De exemplu: 

- anticoagulante (adică subțierea sângelui/prevenirea coagulării, de exemplu acid acetilsalicilic, warfarină, 
ticlopidină) 

- medicamente care scad tensiunea arterială mare (inhibitori ACE precum captopril, beta-blocanți precum 

atenolol, antagoniști ai receptorului de angiotensină-II precum losartan). 
 

Există și alte medicamente care ar putea influența sau ar putea fi influențate de Olytabs. Adresați-vă întotdeauna 

medicului înainte de a utiliza Olytabs împreună cu alte medicamente. 



 

4 

 

Olytabs nu va fi utilizat în combinație cu:  

- alți agenți vasoconstrictori folosiți ca decongestionante nazale, administrați oral sau nazal (de exemplu 

fenilpropanolamină, fenilefrină și efedrină) 

- un medicament pentru ADHD (tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție) denumit metilfenidat 

- medicamente pentru depresie precum inhibitori neselectivi ai monoaminooxidazei (IMAO, precum 

iproniazid). De asemenea nu este indicat să luați acest medicament dacă ați luat medicamentele 

respective în ultimele 14 zile.  

 

Este deosebit de important să informați medicul sau farmacistul dacă luați:  

- alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) inclusiv acid acetilsalicilic în doză mare și 
inhibitori selectivi COX-2. 

- medicamente pentru tratamentul aritmiei cardiace (glicozide cardiace, de exemplu digoxină) 

- medicament pentru tratamentul epilepsiei (de exemplu fenitoină) 

- glucocorticoizi, utilizați pentru numeroase afecțiuni precum durere, umflare, alergie, astm bronșic, 

reumatism și probleme ale pielii. 

- heparină injectabilă 

- unele medicamente pentru tratamentul depresiei (de exemplu litiu, inhibitori selectivi ai recaptării 

serotoninei (ISRS), inhibitori A ai monoamixooxidazei (IMAO)), 

- medicamente pentru supresia temporară a sistemului imunitar, de exemplu metotrexat (pentru artrită, 

psoriazis și anumite tipuri de cancer), ciclosporină sau tacrolimus (administrate după chirurgie de 
transplant) 

- medicamente antidiabetice (sulfoniluree) 

- medicamente utilizate pentru tratamentul infecțiilor (de exemplu antibiotice chinolonice, trimetoprim) 

- medicamente care să vă permită să eliminați apa (diuretice, de ex. diuretice care economisesc potasiul)  

- medicamente pentru gută (de exemplu probenecid și sulfinpirazone) 

- orice medicament împotriva migrenei (inclusiv medicamente derivate ale alcaloizilor de ergot)  

- medicamente pentru tratamentul HIV/SIDA (zidovudină) 

- preparate care conțin Ginkgo biloba 

 

După administrare, pseudoefedrina poate cauza o creștere bruscă a tensiunii arteriale în apropierea intervenției 

chirurgicale. Întrerupeți tratamentul cu Olytabs cu o perioadă de câteva zile înaintea intervenției chirurgicale și 

informați anestezistul.  
 

Olytabs împreună cu alcool etilic 

Trebuie să evitaţi consumul de alcool etilic în timpul tratamentului.  
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea  

 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă 

medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  

 

Sarcina 

Evitați să utilizați acest medicament în primele 6 luni de sarcină, exceptând cazul când medicul vă recomandă 

altfel. Nu luați Olytabs în trimestrul trei de sarcină.  

 

Alăptarea 

Nu luați acest medicament dacă alăptați deoarece îi poate dăuna bebelușului. 

 

Fertilitatea 
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Ibuprofen face parte dintr-un grup de medicamente (AINS) care poate afecta fertilitatea la femei. Acest efect 

este reversibil la întreruperea administrării medicamentului. 

 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 
Olytabs poate cauza amețeli, halucinaţii, dureri de cap neobişnuite și tulburări de vedere sau de auz și, prin 

urmare, vă poate afecta temporar capacitatea de a conduce vehicule și a utiliza utilaje. Dacă manifestaţi  
oricare din aceste simptome, trebuie să evitaţi să conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje.  

 

 

3. Cum să luați Olytabs 

Luați întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați 

cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.  

 

Durata utilizării 

Acest medicament este recomandat exclusiv pentru utilizare pe termen scurt. Trebuie să luați cea mai mică doză, 

pentru cea mai scurtă durată, pentru a vă calma simptomele.  

 
Adresați-vă unui medic dacă simptomele se agravează sau dacă acest medicament trebuie administrat mai mult 

de 4 zile (la adulți), respectiv 3 zile (la adolescenți).  

 

Doză 

Doza recomandată stabilită pentru adulți și adolescenți cu vârsta de 15 ani şi peste este de:  

1 comprimat o dată la 6 ore, dacă este necesar. În cazul simptomelor mai severe, luați 2 comprimate o dată la 6 

ore, dacă este necesar.  

 

Nu depășiți doza zilnică maximă de 6 comprimate pe zi (echivalentul a 1200 mg ibuprofen și 180 mg clorhidrat 

de pseudoefedrină).  

 

Mod de administrare 

Comprimatele se administrează pe cale orală. Acestea se vor înghiți întregi și fără să fie mestecate, cu un pahar 

mare de apă, preferabil în timpul mesei.  

 

Utilizarea la copii și adolescenți  

Olytabs nu se va administra copiilor și adolescenților cu vârsta sub 15 ani.  

 

Dacă luați mai mult Olytabs decât trebuie  

Întrerupeți tratamentul și adresați-vă imediat medicului, chiar dacă vă simțiți bine.  

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului. 

 

 

4. Reacții adverse posibile 
 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. 

 

Întrerupeți administrarea Olytabs și adresați-vă imediat medicul dacă prezentați:  

 semne de hemoragie intestinală precum: materii fecale de culoare roșu aprins (scaune), scaune de culoare 

negru lucios, vărsături cu sânge sau particule închise la culoare asemănătoare cu boabele de cafea 

 semne de reacție alergică gravă precum: erupții severe pe piele, exfoliere, cruste sau bășici pe piele, 

umflarea feței, respirație șuierătoare inexplicabilă, dificultate în respirație, apariţia cu uşurinţă a 

vânătăilor 
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Informați medicul dacă prezentați oricare dintre următoarele reacții adverse, dacă se agravează sau observați 

reacții care nu au fost menționate.  

 

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)  

 

 indigestie, disconfort abdominal sau durere, greață, vărsături, flatulență, diaree, constipație, sângerare 

gastrointestinală minoră care, rareori, conduce la anemie 

 

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)  

 

 reacții de hipersensibilitate incluzând urticarie, mâncărime și crize de astm bronșic (însoțite de scăderea 

abruptă a tensiunii arteriale) 

 tulburări ale sistemului nervos central precum durere de cap, amețeală, tulburări de somn, agitație, 

iritabilitate sau stare de oboseală 

 tulburări de vedere  

 ulcer gastric sau intestinal, uneori însoțit de hemoragie și perforare, gastrită, inflamarea mucoasei din gură cu 

ulcerație (stomatită ulcerativă), agravarea colitei și a bolii Crohn  

 diferite erupții pe piele  

 

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)  

 

 tinitus (țiuit în urechi)  

 insomnie, nervozitate, anxietate, neliniște, tremur, halucinații 

 agravarea astmului bronșic sau reacție de hipersensibilitate cu dificultate în respirație  

 leziuni ale țesutului renal (necroză papilară), concentrații crescute de acid uric în sânge 

 

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 de persoane)  

 

 agravarea inflamațiilor infecțioase (de exemplu fasceită necrozantă), meningită aseptică (rigiditatea gâtului, 

durere de cap, greață, vărsături, febră sau dezorientare) la pacienți cu boli autoimune preexistente (lupus 

eritematos sistemic (LES), boală mixtă de țesut conjunctiv) 

 probleme în producția celulelor sanguine (anemie, leucopenie, trombocitopenie, pancitopenie, aganulocitoză) 

care ar putea cauza învinețirea mai ușoară sau creșterea predispoziției la infecții  

 reacții alergice severe  

 reacții psihotice și depresie  

 tensiune arterială mare, palpitații, insuficiență cardiacă, infarct miocardic 

 inflamarea esofagului (esofagită) și a pancreasului (pancreatită), stricturi intestinale de tip diafragmatic.  

 disfuncție hepatică, leziuni hepatice, în special în tratamentul pe termen lung, insuficiență hepatică, inflamare 

acută a ficatului (hepatită)   

 reacții severe la nivelul pielii, inclusiv erupție însoțită de roșeață și bășici (de ex. sindrom Stevens-Johnson, 

necroliză epidermică toxică/sindrom Lyell), căderea părului (alopecie), infecții severe ale pielii și complicații 
la nivelul țesutului moale într-o infecție cu vărsat de vânt (varicelă)  

 creșterea creatininei serice, edeme (în special la pacienții cu tensiune arterială mare sau insuficiență renală), 

sindrom nefrotic, nefrită interstițială, insuficiență renală acută. 

 

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile) 

  

 comportament neobișnuit 
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 accident vascular cerebral, convulsii, durere de cap 

 palpitații, bătăi rapide ale inimii, durere în piept, bătăi neregulate ale inimii 

 tensiune arterială mare 

 gură uscată, sete, greață, vărsături 

 erupție, urticarie, mâncărime, transpirație excesivă 

 dificultate la urinat 

 

 
Medicamentele precum Olytabs se pot asocia cu un risc ușor crescut de atac de cord („infarct miocardic") sau 

accident vascular cerebral. 

 

Raportarea reacțiilor adverse 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ 

orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin 

intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui 

medicament. 

 
 

5. Cum se păstrează Olytabs 
 

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.  

 

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau blister după (EXP). Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective.  

 

A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC.  
 

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați 

medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.  
 

 

6. Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Olytabs  

 Substanțele active sunt ibuprofen și clorhidrat de pseudoefedrină. 

Fiecare comprimat filmat conține ibuprofen 200 mg și clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg. 

 

 Celelalte componente sunt:  

Nucleul comprimatului: dioxid de siliciu coloidal anhidru, celuloză microcristalină, hidrogen fosfat de 

calciu anhidru, croscarmeloză sodică, amidon de porumb (în granule de ibuprofen), celuloză 

microcristalină (în granule de ibuprofen), stearat de magneziu. 
Filmul comprimatului: hipromeloză, macrogol 400, talc, dioxid de titan (E 171), oxid galben de fer (E 

172) 

 

Cum arată Olytabs și conținutul ambalajului 
Olytabs este comercializat sub formă de comprimate filmate rotunde, de culoare galbenă.  

Mărimile de ambalaj: 10, 12, 20 sau 24 comprimate filmate.  

 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 

 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

Deținătorul autorizației de punere pe piață 
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McNeil Products Limited   

c/o Johnson & Johnson,   

Foundation Park, Roxborough Way,   
Maidenhead, Berkshire, SL6 3UG,  

Marea Britanie 

 

Fabricantul 

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH 

(Member of Aenova Group) 

Göllstraße 1, 84529 Tittmoning, Germania 
 

  

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului 
autorizației de punere pe piață:  

 

Johnson & Johnson SRL 

Romania, Str., Tipografilor, 11-15, Cladirea S-Park, 
Corp B3, B4, LB,  Et 3, sector 1, 013714, Bucureşti 

România 

 
 

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele 

denumiri comerciale: 
 

 

Germania:   Olytabs 200mg/30mg Filmtabletten 

Belgia: Germană: Ibuprofen/Pseudoephedrine Hydrochloride Diapharm 200mg/30mg Filmtabletten 
Olandeză: Ibuprofen/Pseudoephedrine Hydrochloride Diapharm 200mg/30mg filmomhulde 

tabletten 

Franceză: Ibuprofen/Pseudoephedrine Hydrochloride Diapharm 200mg/30mg comprimés 
pelliculés 

Bulgaria:   Олитабс 200mg/30mg филмирани таблетки 

Cipru:   Hexatab Headcold Relief 200mg/30mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 
Grecia:   Hexatab Headcold Relief 200mg/30mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 

Franța   IBUPROFENE/PSEUDOEPHEDRINE DIAPHARM 200 mg/30 mg, comprimé pelliculé 

Croația:   Olytabs 200 mg/30 mg filmom obložene tablete 

Irlanda   Ibuprofen/Pseudoephedrine Hydrochloride Diapharm 200mg/30mg film coated tablets 
Italia:   Ibuprofene e pseudoefedrina Diapharm 200mg/30mg compresse rivestite con film 

Luxemburg:  Ibuprofen/Pseudoephedrine Hydrochloride Diapharm 200mg/30mg comprimés pelliculés 

Polonia:   Ibuprofen/Pseudoephedrine Hydrochloride Diapharm 
România:   Olytabs 200 mg/30 mg comprimate filmate 

Slovenia:  Olytabs 200 mg/30 mg filmsko obložene tablete 

 

 

Acest prospect a fost revizuit în Iunie 2016. 
 


