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Opokan x 10 tabl.
 

Cena: 7,51 PLN

Opis słownikowy

Dawka 7,5 mg

Opakowanie 10 tabl.(blister)

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Substancja
czynna

Meloxicamum

Opis produktu
 

Lek Opokan zawiera substancję meloksykam, która należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu
przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Skład: 
1 tabletka zawiera meloksykam 7,5 mg oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana,
skrobia kukurydziana, sodu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Działanie:
Lek Opokan zawiera meloksykam, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu przeciwbólowym,
przeciwzapalnym oraz przeciwgorączkowym. Mechanim polega na preferencyjnym hamowaniu cyklooksygenazy COX-2 w stosunku do
COX-1.

Wskazania: 
Lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i
zwyrodnieniowych stawów. W krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych takich jak reumatoidalne zapalenie
stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Dawkowanie: 
1 tabletka na dobę. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 7 dni.

Przeciwwskazania: 
Nie należy stosować leki Opokan w przypadku:
• nadwrażliwości na składniki preparatu,
• nadwrażliwości na inne leki z grupy NLPZ,
• jeżeli podczas stosowania leków z grupy NLPZ wystąpiły napady duszności, bądź astmy, pokrzywka, polipy nosa lub obrzęk
naczynioruchowy,
• ciężkiej niewydolność nerek lub wątroby,
• dializy,
• czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
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• wylewu krwi do mózgu lub krwawienia z przewodu pokarmowego,
• ciężkiej niewydolności serca,
• w okresie ciąży (III trymestr) i podczas karmienia piersią,
• poniżej 15 roku życia.

Działania niepożądane:
• często: niestrawność, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka, niedokrwistość, obrzęki, uczucie pustki w głowie, bóle głowy,
świąd, wysypka.
• niezbyt często: krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa, zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalanie błony śluzowej
jamy ustnej, przemijające zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia morfologii, szumy uszne, kołatania serca, wzrost ciśnienia
tętniczego krwi, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia czynności nerek z pokrzywką.
• rzadko: perforacja przewodu pokarmowego, zapalanie błony śluzowej żołądka, wzjg, zapalenie wątroby, reakcje nadwrażliwość,
bezsenność, zaburzenia widzenia, koszmary nocne, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, niewydolność nerek.

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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