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GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Dexak 25mg 30 tabl
 

Cena: 31,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja

Substancja
czynna

Dexketoprofenum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: BERLIN CHEMIE OTC

ILOŚĆ: 30 tabletek

 

OPIS:

Dexak jest lekiem przeciwbólowym należącym do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)

 

DZIAŁANIE:

Przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

 

WSKAZANIA:

Stosowany jest w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu mięśni, bolesnego miesiączkowania, bólu
zębów.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Zalecana dawka dobowa to 25 mg co 8 godzin. Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 powlekanych tabletek 75 mg.

 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera: trometamol deksketoprofenu 36,90 mg, co odpowiada 25 mg deksketoprofenu; inne składniki to: skrobia
kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrbiasodowa, glicerolu distearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek, glikol
propylenowy, makrogol 6000.

 

OSTRZEŻENIA: 

Tego leku nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Nie należy stosować leku Dexak w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjent ma uczulenia na jakikolwiek składnik leku.

Jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Jeśli u pacjenta występuje astma, lub w przeszłości występowały napady astmy, ostry alergiczny nieżyt nosa, polipy nosa, pokrzywka,
obrzęk naczynioruchowy lub świszczący oddech po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ.

Jeśli u pacjenta występuje lub występowała choroba wrzodowa żołądka lub / i dwunastnicy, krwawienie z żołądka lub jelit lub przewlekłe
problemy trawienne.

Jeśli u pacjenta występowało krwawienie z żołądka lub jelit lub perforacje z powodu wcześniejszego podania leków z grupy NLPZ.

Jeśli u pacjenta występują choroby jelit przebiegające z przewlekłym stanem zapalnym.

Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność wątroby.

Jeśli u pacjenta występuje nadmierna skłonność do krwawień lub zaburzeń krzepnięcia.

 

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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