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Apo-Napro fast x 10 kaps
 

Cena: 7,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Naproxenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Apo-Napro Fast w postaci kapsułek miękkich to produkt, w którym substancją czynną jest naproksen sodowy należący do NLPZ.
Preparat stosowany jest w przypadku dolegliwości bólowych oraz, by obniżać gorączkę. Lek przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych
oraz dla młodzieży w wieku od 12. lat.

Na co jest Apo-Napro Fast? Wskazania do jego stosowania to małe lub umiarkowane nasilenie bóli różnego typu. Produkt może być
pomocny podczas bólów mięśniowych, bólu głowy i zęba oraz przy bólach pleców i stawów. Można zażywać go również przy bolesnym
miesiączkowaniu i dolegliwościach bólowych towarzyszących przeziębieniu. Ponadto lek można zażywać, by obniżyć gorączkę. Jego
substancja czynna, czyli naproksen sodowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i wykazuje działanie
przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

W opakowaniu znajduje się 10 kapsułek miękkich Apo-Napro Fast. W skład każdej z nich wchodzi 220 mg naproksenu sodowego oraz
substancje pomocnicze. Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do niego ulotce, chyba że
lekarz zaleci inaczej. Rekomendowana dawka Apo-Napro Fast to 1 kapsułka leku przyjmowana co 8–12 godzin. W dawce początkowej
można przyjąć 2 kapsułki, jeśli jest to konieczne, ale następna kapsułka (przy utrzymujących się objawach) może być zażyta nie
wcześniej niż po 12. godzinach. Nie powinno się zażywać więcej niż 3 kapsułki na dobę.

Każdorazowo dawkę leku należy popijać dużą ilością wody lub mleka, a środek najlepiej przyjmować bezpośrednio po posiłku. Zaleca się
konsultację z lekarzem, jeśli gorączka będzie się utrzymywać dłużej niż 3 dni, a dolegliwości bólowe nie miną lub nasilą się mimo 5. dni
terapii. Bez konsultacji z lekarzem produkt nie powinien być zażywany dłużej niż 10 dni. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i
wątroby powinni zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku i najlepiej, by wcześniej skonsultowali z lekarzem w sprawie
dłuższego przyjmowania tabletek.

Apo-Napro Fast może wykazywać również działania niepożądane, ale nie muszą pojawić się u każdego. Bardzo często zażycie leku Apo-
Napro Fast wiąże się z pojawieniem się u pacjenta nudności, zaparć lub dyskomfortu brzusznego. Często występują takie skutki
uboczne Apo-Napro Fast jak bóle głowy, opuchlizna kostek i stóp, zaburzenia widzenia, wymioty, szum lub dzwonienie w uszach lub
wysypka i choroby serca. Do niezbyt częstych działań niepożądanych można zaliczyć również bezsenność, zaburzenia koncentracji,
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zaburzenia poznawcze, i nadwrażliwość na światło oraz krwawienie z przewodu pokarmowego. Lek może wykazywać również rzadkie i
bardzo rzadkie skutki uboczne i działania niepożądane o częstości, której nie można określić na podstawie aktualnie dostępnych
informacji. Zarejestrowane dotychczas skutki uboczne leku opisano w dołączonej do opakowania ulotce, z którą należy się zapoznać
przed rozpoczęciem zażywania kapsułek.

Lek Apo-Napro Fast nie powinien być zażywany przez pacjentów z przeciwwskazaniami. Produkt nie jest przeznaczony dla osób
uczulonych na naproksen lub naproksen sodowy oraz nie powinni go stosować pacjenci z nadwrażliwością na którykolwiek ze
składników pomocniczych kapsułek. Produkt nie powinien być zażywany przez dzieci w wieku poniżej 12. lat oraz przez pacjentów z
chorobą wrzodową lub zapaleniem śluzówki żołądka, oraz bólem żołądka. Apo-Napro Fast nie jest przeznaczony dla pacjentów z
krwawieniami wewnętrznymi lub tendencją do krwawień bądź leczonych środkami przeciwzakrzepowymi. Przeciwwskazaniem
zażywania Apo-Napro Fast są też ciężkie zaburzenia pracy wątroby i nerek, ciężka niewydolność serca oraz ostatni trymestr ciąży (a w
pierwszych dwóch trymestrach lek można stosować jedynie, kiedy jest to bezwzględnie konieczne). Lek przenika do mleka matki, więc
nie powinien być zażywany w okresie karmienia piersią. Uważać należy również na połączenia Apo-Napro Fast z niektórymi zażywanymi
przez pacjenta lekami stałymi.

Skład

Substancją czynną jest naproksen sodowy.
Jedna kapsułka zawiera 220 mg naproksenu sodowego.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 600, kwas mlekowy, glikol propylenowy, powidonK-30, żelatyna,
sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, glicerol, woda oczyszczona, błękit patentowy V (E131), triglicerydy nasyconych kwasów
tłuszczowych o średniej długości łańcucha, alkohol izopropylowy, lecytyna

Wskazania i działanie

Leczenie dolegliwości bólowych o małym i umiarkowanym nasileniu, tj.: ból głowy, ból zęba, ból mięśni, ból stawów, ból pleców,
bolesne miesiączkowanie, dolegliwości bólowe o niewielkim nasileniu związane z przeziębieniem.
Obniżenie gorączki.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci, u których wystąpiła reakcja nadwrażliwości,
np.: astma oskrzelowa, nieżyt błony śluzowej nosa lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych inhibitorów syntezy
prostaglandyn (niesteroidowych leków przeciwzapalnych - NLPZ) w wywiadzie. Choroba wrzodowa przewodu pokarmowego,
zastoinowe lub zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub inne krwawienia, takie jak
krwawienie z mózgowych naczyń krwionośnych. Skaza krwotoczna lub leczenie lekami przeciwzakrzepowymi. Ciężkie zaburzenia
czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min). Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Ciężka niewydolność serca. Trzeci trymestr
ciąży.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat i starsze: Zazwyczaj: 1 kapsułka co 8 do 12 godzin. Jako dawkę początkową można też zastosować 2
kapsułki, a jeśli objawy utrzymują się, po 12 godzinach przyjąć następną kapsułkę. Maksymalna dawka dobowa to 3 kapsułki na dobę.
Pacjenci w wieku powyżej 65 lat: ≤ 2 kapsułki na dobę.

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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