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Aspicam Bio 7,5 mg x 10 tabl
 

Cena: 9,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Meloxicamum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Aspicam® Bio stosuje się w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak: reumatoidalne zapalenie
stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. W bólach kostno-stawowych
i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów jako lek przeciwzapalny i przeciwbólowy.

Skład

Substancją czynną leku jest meloksykam.
Jedna tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian

Dawkowanie
1 tabletka na dobę.
Bez konsultacji z lekarzem pacjent nie może stosować produktu leczniczego dłużej niż przez 7 dni.
Produkt leczniczy przyjmuje się doustnie razem z posiłkiem, popijając wodą lub innym płynem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na meloksykam lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na substancje o podobnym działaniu, np. leki z grupy
NLPZ, kwas acetylosalicylowy. Pacjenci z objawami astmy, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i pokrzywką, stwierdzanymi w
następstwie podawania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. Trzeci trymestr ciąży. Dzieci i młodzież poniżej 15
lat. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, powiązane przyczynowo z uprzednim
leczeniem NLPZ. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub nawracająca choroba wrzodowa i krwawienia w wywiadzie
(dwa lub więcej oddzielnych epizodów potwierdzonego powstawania owrzodzeń lub krwawienia). Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
Ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych. Krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienia w obrębie mózgu lub inne
zaburzenia przebiegające z występowaniem krwawień w wywiadzie. Ciężka niewydolność serca.
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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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