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Mel, 7,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20
szt.
 

Cena: 12,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.uleg.rozp.w j.ustnej

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Mel, 7,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 szt.

Mel to produkt leczniczy o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Skład
Substancją czynną leku jest: meloksykam (Meloxicamum).

1 tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu.

Substancje pomocnicze to: betadeks, aromat malinowy SD0621M, aromat truskawkowy SD1634, aromat waniliowy SD1333, sodu
cytrynian bezwodny, aspartam (E 951), pearlitol flash: d-mannitol, skrobia kukurydziana, woda oczyszczona, ludiflash: octan poliwinylu,
powidon K30, krospowidon (typ B), d-mannitol, woda oczyszczona, krospowidon (typ B), sodu stearylofumaran, acesulfam potasowy (E
950).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek Mel stosuje się doustnie.

Zalecana dawka to: 1 tabletka na dobę.

Tabletkę należy umieścić na języku i pozwolić by uległa rozpuszczeniu, a następnie połknąć. W razie potrzeby rozpuszczoną tabletkę
można popić wodą.

Działanie
Lek Mel ma działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.

Wskazania
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Lek Mel jest stosowany u pacjentów w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i
zwyrodnieniowych stawów. Stosowany w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Mel:

jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma uczulenie na aspirnę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową lub krwawienie z żołądka (lub) dwunastnicy,
jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego,
u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek,
jeśli u pacjenta ostatnio wystąpiły krwawienia w obrębie mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych),
jeśli u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek imię krwawienia,
jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.
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