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Opokan, 7,5 mg, tabletki, 20 szt.
 

Cena: 13,27 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Lek Opokan posiada działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Skład
Substancją czynną leku jest meloksykam. Jedna tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, sodu cytrynian,
krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Lek zawiera laktozę.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka, to: 1 tabletka (7,5 mg) na dobę.
•Pacjenci w podeszłym wieku: 1 tabletka (7,5 mg) na dobę.
•Pacjenci z niewydolnością nerek: nie należy przekraczać dawki 7,5 mg na dobę.
•Pacjenci z chorobami wątroby: nie należy przekraczać dawki 7,5 mg na dobę.

Lek należy przyjmować podczas posiłku, popijając wodą lub innym płynem.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Działanie
Lek ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.
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Jest stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych I stawów.

Wskazania
Krótkotrwałe leczenie zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak:
•reumatoidalne zapalenie stawów,
•młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów,
•zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

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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