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Dexak, 25 mg, tabletki powlekane, 10 szt.
 

Cena: 8,82 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
1 tabletka powlekana zawiera 36,90 mg trometamolu deksketoprofenu, co odpowiada 25 mg deksketoprofenu. Inne składniki to: skrobia
kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, glicerolu distearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek, glikol
propylenowy, makrogol 6000.

Działanie:
DEXAK to doustny preparat wchodzący w skład grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zawiera substancję czynną o nazwie
trometamolu deksketoprofen. Działa przeciwbólowo i efektywnie redukuje dolegliwości bólowe o nasileniu małym i przeciętnym.
Wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Jest to skutkiem blokowania aktywności cyklooksygenazy. DEXAK łagodzi
ból już po 0,5h od momentu zastosowania. Jego działanie utrzymuje się przez 4-6h.

Przeciwwskazania:
•uczulenie na składniki leku
•wrzody żołądka i (bądź) dwunastnicy, krwawienie z żołądka albo jelit albo długotrwałe zaburzenia trawienne w postaci niestrawności,
zgagi
•nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);
•napady astmy, ostry alergiczny katar, polipy nosa, pokrzywka (wysypka pęcherzykowa), obrzęk naczynioruchowy bądź świszczący
oddech po zastosowaniu preparatu z grupy NLPZ;
•krwawienie z żołądka albo jelit bądź perforacje mające związek z przyjmowaniem leków z grupy NLPZ zażywanych w ramach leczenia
bólu
•choroby jelit, którym towarzyszy przewlekły stan zapalny (wrzodziejące zapalenie jelita grubego bądź choroba Leśniowskiego-Crohna);
•poważne zaburzenia wydolności serca, przeciętna bądź ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność wątroby;
•zbyt duża tendencja do powstawania krwawień lub zaburzenia krzepnięcia;
•ciąża i okres karmienia piersią
•stosowanie u osób poniżej 18 roku życia
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Wskazania:
Lek podawać osobom dorosłym powyżej 18 roku życia w celu zredukowania dolegliwości bólowych o natężeniu małym lub
umiarkowanym. Wskazany przy bólu o charakterze mięśniowo-kostnym, bólach towarzyszących menstruacji i bólach
stomatologicznych.

Dawkowanie:
Stosować doustnie. Stosować w dawce wynoszącej 12,5 mg co 4-6 h albo 25 mg co 8 h. Nie przyjmować więcej niż 75 mg/24h.

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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