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Aleve 0,22 g 24 tabletki INPH
 

Cena: 18,07 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,22 g

Opakowanie 24 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent INPHARM SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Naproxenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: INPHARM

ILOŚĆ: 24 tabletki

 

OPIS:

Aleve to lek wskazany w bólach różnego pochodzenia o umiarkowanym nasileniu, w grypie oraz w przeziębieniu.

 

DZIAŁANIE:

Aleve zawiera sól sodową naproksenu, wykazującą skutecznie działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe.

 

WSKAZANIA:

Stosować w przypadku występowania: bólów mięśniowych, bólów krzyża, bólów stawów niewielkiego stopnia, bólów miesiączkowych,
głowy, zębów oraz w przypadku gorączki i przeziębienia.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Lek należy przyjmować doustnie popijając wodą. Dorośli: 1 tabletka co 8 do 12 godzin do ustąpienia objawów. Dla uzyskania lepszego
efektu można stosować początkowo 2 tabletki, a następnie po upływie 12 godzin 1 tabletkę. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki
na dobę, chyba że jest to wyraźne polecenie lekarza. Osoby w podeszłym wieku (od 65 roku życia): nie więcej niż 2 tabletki w ciągu doby,
chyba że lekarz zaleci inaczej. Dzieci: nie podawać dzieciom do lat 16, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza i pod ścisłą kontrolą.

 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera 220 mg Naproksenu Sodowego oraz substancje pomocnicze: powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, talk,
magnezu stearynian; skład otoczki: Opadry Blue YS-1-4215: tytanu dwutlenek, hypromeloza, Makrogol 8000, indygotyna E132).

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Aleve, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli w
przeszłości po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpiła astma oskrzelowa,
pokrzywka lub reakcje typu alergicznego, jeśli po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpiło krwawienie z
przewodu pokarmowego lub doszło do przebicia ściany przewodu pokarmowego, jeśli u pacjenta stwierdzono czynną chorobę
wrzodową, jeśli u pacjenta stwierdzono skazę krwotoczną, jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca, nerek, wątroby, jeśli
kilkukrotnie stwierdzono owrzodzenie przewodu pokarmowego lub krwawienie z owrzodzenia w wywiadzie, jeśli pacjent odczuwa
dolegliwości przewodu pokarmowego w trzecim trymestrze ciąży.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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