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Migea 200 mg x 4 tabl.
 

Cena: 23,74 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 4 tabl.

Postać tabl.

Producent SANDOZ GMBH

Substancja
czynna

Acidum tolfenamicum

Opis produktu
 

Niesteroidowy lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym Preparat Migea 200mg przeznaczony jest dla
osób dorosłych, szczególnie cierpiących na ostre napady bólów migrenowych.

Skład:
1 tabletka zawiera: kwas tolfenamowy – 200mg oraz substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa
(typ A), makrogol 6000, kwas alginowy, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu
stearylofumaran.

Działanie:
Substancją czynną leku Migea jest kwas tolfenamowy, który należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa on
przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Substancja ta szybko i prawie w całości wchłania się z przewodu pokarmowego.
Po 60-90 minutach od podania produktu osiągane jest jego maksymalne stężenie we krwi.

Zastosowanie:
Lek Migea 200mg do stosowania w ostrych napadach migreny.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku; reakcji nadwrażliwości w wywiadzie związanych ze
stosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ (np. napad astmy, ostry nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka);
ciężkiej niewydolności serca, wątroby lub nerek; krwawienia (np. z przewodu pokarmowego, naczyń mózgowych lub innego czynnego
krwawienia); choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy; w III trymestrze ciąży oraz u dzieci.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania mogą wystąpić działania niepożądane – najczęściej: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia,
biegunka, zaparcia, brak łaknienia, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego oraz owrzodzenie przewodu
pokarmowego, niekiedy z krwawieniem i perforacją (w tym ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku), zapalenie
błony śluzowej jelita grubego, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zwiększenie aktywności
enzymów wątrobowych, bardzo rzadko zapalenie wątroby, zapalenie trzustki. Długotrwałe stosowanie kwasu tolfenamowego w dużych
dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.
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Dawkowanie:
Do stosowania doustnego. Dorośli, osoby w podeszłym wieku: przy wystąpieniu pierwszych objawów migreny należy zażyć 1 tabletkę. O
ile nie nastąpi poprawa, przyjąć kolejną dawkę po 1-2 godzinach. Tabletkę połknąć w całości, popić wodą. Nie zażywać więcej niż 2
tabletki w ciągu doby.

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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