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Aleve 220 mg x 12 tabl powlekanych
Cena: 11,98 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

12 tabl powlekanych

Postać

Tabletki

Producent

BAYER

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

Naproxenum natricum

Opis produktu
Skład
Substancja czynna: sól sodowa naproksenu 220 mg (200 mg naproksenu i 20 mg sodu). Jedna tabletka Aleve&reg; zawiera 20 mg sodu,
co odpowiada zawartości sodu w kawałku pszennego chleba. Substancje pomocnicze: powidon, mikrokrystaliczna celuloza, talk,
stearynian magnezu, woda oczyszczona, substancja powlekająca (zawierająca barwniki: dwutlenek tytanu-E171 i indygotynę-E132).
Wskazania i działanie
Bóle mięśniowe, bóle krzyża, bóle stawów niewielkiego stopnia, bóle miesiączkowe, głowy, zębów oraz w przypadku gorączki i
przeziębienia.
Naproksen sodu uśmierza ból, działa przeciwzapalnie i obniża gorączkę. Ma szybkie i długotrwałe działanie.
Dawkowanie
Lek należy przyjmować doustnie popijając wodą. Dorośli: 1 tabletka co 8 do 12 godzin do ustąpienia objawów. Dla uzyskania lepszego
efektu można stosować początkowo 2 tabletki, a następnie po upływie 12 godzin 1 tabletkę. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki
na dobę, chyba że jest to wyraźne polecenie lekarza.
Osoby w podeszłym wieku (od 65 roku życia): nie więcej niż 2 tabletki w ciągu doby, chyba że lekarz zaleci inaczej. Dzieci: nie podawać
dzieciom do lat 16, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza
i pod ścisłą kontrolą.
Przeciwwskazania
Preparat nie powinien być stosowany przez osoby: które wcześniej wykazywały uczulenie na Aleve lub inne środki zawierające
naproksen lub sól sodową naproksenu, które są uczulone na kwas acetylosalicylowy i inne środki przeciwzapalne lub środki
przeciwbólowe oraz chorych na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy.
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Informacje dodatkowe
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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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