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Mel 7,5 mg x 20 tabl.
 

Cena: 14,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka 7,5 mg

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.uleg.rozp.w j.ustnej

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Substancja
czynna

Meloxicamum

Opis produktu
 

Wskazania:
Lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych wprzebiegu chorób reumatoidalnych i
zwyrodnieniowych stawów.Stosowany w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jakreumatoidalne
zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniającezapalenie stawów kręgosłupa.

Przeciwwskazania:
Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane w następujących przypadkach: nadwrażliwości na substancję czynną lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą lub na substancje o podobnym działaniu np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas
acetylosalicylowy; meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z objawami astmy, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i
pokrzywką, stwierdzanymi w następstwie podawania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ; w trzecim trymestrze
ciąży i w okresie karmienia piersią; u dzieci i młodzież poniżej 15 lat; krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu
pokarmowego w wywiadzie, powiązanych przyczynowo z uprzednim leczeniem NLPZ; czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej
żołądka i (lub) dwunastnicy i krwawienia w wywiadzie (dwa lub więcej oddzielnych epizodów potwierdzonego powstawania owrzodzeń
lub krwawienia); ciężkiego zaburzenia czynności wątroby; ciężkiej niewydolności nerek u pacjentów niedializowanych; krwawienia z
przewodu pokarmowego, krwawienia w obrębie mózgu lub inne zaburzenia przebiegające z występowaniem krwawień w wywiadzie;
ciężkiej niewydolności serca.

Skład:
Substancją czynną leku jest meloksykam. 1 tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: betadeks, aromat malinowy SD0621M, aromat truskawkowy SD1634, aromat waniliowy
SD 1333, sodu cytrynian bezwodny, aspartam (E951), 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:
Zalecana dawka to : 1 tabletka na dobę. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 7 dni.
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Sposób stosowania:
Lek MEL stosuje się doustnie.Tabletkę należy umieścić na języku i pozwolić by uległa rozpuszczeniu, a następnie połknąć. W razie
potrzeby rozpuszczoną tabletkę można popić wodą.

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