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Aleve 0,22g, tabletki powlekane, 12 tabletek
 

Cena: 18,02 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 tabletek

Postać Tabletki

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Aleve 0,22g, tabletki powlekane, 12 tabletek

Leczenie dolegliwości bólowych o małym i umiarkowanym nasileniu, takich jak: ból głowy, ból zęba, bóle mięśniowe, bóle stawowe, ból
pleców, bolesne miesiączkowanie, dolegliwości bólowe o niewielkim nasileniu zawiązane z przeziębieniem. Obniżenie gorączki.

Wskazania:
Bóle mięśniowe, bóle krzyża, bóle stawów niewielkiego stopnia, bóle miesiączkowe, głowy, zębów, oraz w przypadku gorączki i
przeziębienia.

Skład:
1 tabletka powlekana zawiera:
220 mg soli sodowej naproksenu

Dawkowanie:
Dorośli: 1 tabletka co 8 do 12 godzin do ustąpienia objawów.
Można rozpocząć od 2 tabletek, a następnie po upływie 12 godzin 1 tabletkę.
Maksymalna dawka dobowa - 3 tabletki, a dla osób w podeszłym wieku (od 65 roku życia) nie więcej niż 2 tabletki.
Nie podawać dzieciom do lat 16, chyba że pod ścisłą kontrolą.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na Aleve lub inne środki zawierające naproksen lub sól sodową naproksenu, uczulenie na kwas acetylosalicylowy i NLPZ,
choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

Specjalne ostrzeżenia:
Nie stosować dłużej niż 10 dni w przypadku bólu lub dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki.
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Zachować ostrożność gdy: ból lub gorączka utrzymują się lub nasilają albo pojawiają się inne objawy, wywiad w kierunku choroby
wrzodowej, pacjent przyjmuje inne leki przeciwzapalne, pojawi się zgaga lub zaburzenia żołądkowe, nawet łagodne objawy nie
przemijają, pacjent jest alergikiem. Może powodować reakcje alergiczne u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ.
Obserwować pacjentów z zaburzeniami krzepliwości krwi lub są leczonych preparatami, które wpływają na hemostazę.

Działania niepożądane:
Najczęściej występują dolegliwości ze strony układu pokarmowego (tj. bóle brzucha, zaparcie, biegunka, zaburzenia trawienne, zgaga,
nudności, zapalenie jamy ustnej) oraz bóle głowy, zawroty głowy, senność, uczucie pragnienia, zaburzenia słuchu, szum w uszach,
zaburzenia wzroku, wybroczyny, swędzenie, plamica, wysypka, pocenie, duszność, obrzęk, palpitacje.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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