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Dexak 25 mg x 10 tabl powlekanych
 

Cena: 8,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Dexketoprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Dexak to lek wydawany bez recepty, sprzedawany w formie tabletek powlekanych. Główny składnik preparatu – deksketoprofen należy
do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Produkt ma działanie przeciwbólowe, dlatego może być stosowany do zwalczania
szerokiego spektrum dolegliwości (między innymi bólów zębów czy mięśni) o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.

Głównym składnikiem leku Dexak jest wspomniany wcześniej deksketoprofen. W preparacie występuje on pod postacią trometamolu
deksketoprofenu. Każda tabletka zawiera dwadzieścia pięć miligramów tej substancji czynnej. Oprócz niej w skład preparatu wchodzą
także substancje pomocnicze, takie jak: glikol propylenowy, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza,
dwutlenek tytanu, distearynian glicerolu, celuloza mikrokrystaliczna i makrogol 6000.

Lek wykazuje działanie przeciwbólowe i może być stosowany do zwalczania dolegliwości o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.
Może być więc stosowany zarówno przy bólach miesiączkowych, jak i zębów czy mięśni. Lek wykazuje także działanie przeciwzapalne i
przeciwgorączkowe. Główny składnik leku, deksketoprofen, ma właściwości wstrzymujące syntezę prostaglandyn, co przyczynia się do
zahamowania rozwoju stanu zapalnego. Substancja działa stosunkowo szybko, bo już około pół godziny od przyjęcia. Jej efekty mogą
być odczuwalne nawet przez sześć godzin.

Dexak – dawkowanie
Lek Dexak powinien być stosowany zgodnie z instrukcjami podanymi w ulotce lub według zaleceń przekazanych przez lekarza, lub
farmaceutę. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z przyjmowaniem tego środka należy skonsultować się ze
specjalistą.

Osoby dorosłe mogą przyjmować po jednej tabletce – do trzech razy dziennie. W przypadku seniorów najlepiej ograniczyć liczbę
przyjmowanych dziennie tabletek do dwóch (chyba że wykazują oni dobrą tolerancję na zażywany lek – można wtedy zwiększyć dawkę
do trzech). Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania. Nie powinno się więc przyjmować go dłużej niż przez trzy-cztery dni.
Jeśli po tym czasie dolegliwości nie ustąpią lub się nasilą, należy skonsultować dalszy przebieg leczenia z lekarzem. Produktu nie można
stosować w przypadku dzieci i młodzieży. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może powodować stan zagrożenia życia i zdrowia,
dlatego w takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
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Przeciwwskazania do stosowania leku Dexak
Nie powinno się stosować preparatu w przypadku określonych dolegliwości. Głównym przeciwwskazaniem jest oczywiście uczulenie na
którykolwiek ze składników leku. Nie należy też stosować produktu, jeśli kiedykolwiek wystąpiła reakcja nadwrażliwości lub uczulenia na
inny preparat z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Przeciwwskazaniem jest także choroba wrzodowa żołądka lub
dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego, przewlekłe stany zapalne jelit, przewlekłe problemy trawienne, niewydolność nerek,
wątroby lub serca. Leku nie powinni przyjmować także pacjenci z osłabioną krzepliwością krwi oraz ze skłonnościami do krwawień,
odwodnień oraz kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, również Dexak może wywoływać pewne skutki uboczne. Do często występujących działań niepożądanych zaliczyć można
niestrawność, bóle brzucha, biegunkę, nudności i wymioty. Niezbyt często występują zawroty głowy, nerwowość, zaburzenia snu,
senność, bóle głowy, zaparcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, wzdęcia z oddawaniem gazów, suchość błony śluzowej jamy ustnej,
odczuwanie gorączki i dreszczy, zaczerwienienie twarzy, kołatanie serca, złe samopoczucie, zmęczenie, wysypka. Rzadko pojawić się
może nadciśnienie tętnicze, choroba wrzodowa żołądka, krwawienie lub perforacja wrzodu trawiennego, utrata apetytu, obrzęk gardła,
zwiększone oddawanie moczu, gromadzenie wody w kończynach i obrzęki obwodowe, nieprawidłowe czucie, zwiększone pocenie się,
zwolnienie częstości oddechów, swędząca wysypka, trądzik, bóle pleców, omdlenia. Bardzo rzadko mogą wystąpić również reakcje
anafilaktyczne, obrzęk twarzy lub obrzęk warg i gardła, krótki oddech, duszność spowodowana skurczem mięśni oddechowych,
owrzodzenie skóry, warg, oczu i okolic narządów płciowych, reakcje nadwrażliwości skóry i nadwrażliwość skóry na światło, swędzenie,
obniżone ciśnienie krwi, przyspieszony rytm serca, szumy uszne, nieostre widzenie, zapalenie trzustki. W przypadku wystąpienia
jakiegokolwiek działania niepożądanego, również niewymienionego w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie wystąpienia jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących stosowania produktu należy skonsultować się ze specjalistą.

Skład

Substancją czynną leku jest deksketoprofen (w postaci trometamolu deksketoprofenu).
Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg deksketoprofenu.

Inne składniki to:
Rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, glicerolu distearynian.
Otoczka: suchy lakier (o składzie: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 6000), glikol propylenowy.

Wskazania i działanie
Dexak jest lekiem przeciwbólowym należącym do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).
Stosowany jest w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu mięśni, bolesnego miesiączkowania, bólu
zębów.
Jeśli po upływie 3 - 4 dni nie nastąpiła poprawa lub jeśli pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Dexak: 

Jeśli pacjent ma uczulenie na deksketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Jeżeli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);
Jeżeli u pacjenta występuje astma lub w przeszłości występowały napady astmy, ostry alergiczny nieżyt nosa (krótki okres
stanu zapalnego wyściółki nosa), polipy nosa (guzki we wnętrzu nosa spowodowane alergią), pokrzywka (wysypka
pęcherzykowa), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, oczu, warg, języka lub zespół zaburzeń oddechowych) lub świszczący
oddech po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innego leku z grupy NLPZ;
Jeżeli u pacjenta w przeszłości występowały reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne: reakcje fotoalergiczne lub reakcje
fototoksyczne (w szczególności w postaci zaczerwienienia i/lub pęcherzy na skórze poddanej ekspozycji na słońce) podczas
przyjmowania ketoprofenu (niesteroidowy lek przeciwzapalny) lub fibratów (leki stosowane w celu obniżenia stężenia lipidów we
krwi);
Jeżeli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie z żołądka lub jelit lub jeśli w
przeszłości występowało krwawienie z żołądka lub jelit, owrzodzenie lub perforacja;
Jeżeli u pacjenta występują przewlekłe problemy trawienne (np. niestrawność, zgaga);
Jeżeli u pacjenta występowało krwawienie z żołądka lub jelit lub perforacje z powodu wcześniejszego przyjęcia leków z grupy
NLPZ stosowanych w leczeniu bólu;
Jeżeli u pacjenta występują choroby jelit przebiegające z przewlekłym stanem zapalnym (choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego);
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Jeżeli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność
wątroby;
Jeżeli u pacjenta występuje nadmierna skłonność do krwawień lub zaburzenia krzepnięcia;
Jeżeli pacjent jest ciężko odwodniony (nadmierna utrata płynów z organizmu) z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania
niedostatecznej ilości płynów;
Jeżeli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży lub karmi piersią.

Dawkowanie
Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli w przebiegu zakażenia
jego objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Zalecana dawka dobowa to zwykle 1 tabletka (25 mg) co 8 godzin, jednak nie więcej niż 3 tabletki na dobę (75 mg).
U osób w podeszłym wieku lub z chorobami nerek lub wątroby zaleca się rozpoczynanie leczenia od mniejszej całkowitej dawki
dobowej odpowiadającej nie więcej niż 2 tabletkom powlekanym (50 mg). W przypadku dobrej tolerancji u osób w podeszłym
wieku tę dawkę początkową można następnie zwiększyć do dawki zalecanej dla ogólnej populacji (75 mg).
W przypadku ostrego bólu, kiedy potrzebna jest szybsza ulga, zaleca się przyjmowanie leku na pusty żołądek (co najmniej 30
minut przed posiłkiem), co spowoduje szybsze wchłanianie leku

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Możliwe działania niepożądane wymienione są poniżej i uszeregowane w zależności od tego jakie jest prawdopodobieństwo ich
wystąpienia.
Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):
Nudności i (lub) wymioty, bóle brzucha, głównie w górnych kwadrantach, biegunka, niestrawność (dyspepsja).
Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):
Zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego), senność, zaburzenia snu, nerwowość, bóle głowy, kołatanie serca, zaczerwienienie twarzy,
zapalenie błony śluzowej żołądka (zapalenie żołądka), zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem gazów,
wysypka, zmęczenie, ból, odczuwanie gorączki i dreszczy, złe samopoczucie.
Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):
Choroba wrzodowa żołądka, krwawienie lub perforacja wrzodu trawiennego (które może objawiać się krwawymi wymiotami lub
czarnymi stolcami), omdlenia, nadciśnienie tętnicze, zwolnienie częstości oddechów, gromadzenie wody w kończynach i obrzęki
obwodowe (np. spuchnięte kostki), obrzęk gardła, utrata apetytu (jadłowstręt), nieprawidłowe czucie, swędząca wysypka, trądzik,
zwiększone pocenie się, ból pleców, zwiększone oddawanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia gruczołu krokowego,
nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby (testy krwi), uszkodzenie komórek wątroby (zapalenie wątroby), ostra niewydolność nerek.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10000 osób):
Reakcje anafilaktyczne (ostre reakcje nadwrażliwości, które mogą prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego), owrzodzenie skóry, warg,
oczu i okolic narządów płciowych (zespół Stevens-Johnsona i zespół Lyella), obrzęk twarzy lub obrzęk warg i gardła (obrzęk
naczynioruchowy), duszność spowodowana skurczem mięśni oddechowych (skurcz oskrzeli), krótki oddech, przyspieszony rytm serca,
obniżone ciśnienie krwi, zapalenie trzustki, nieostre widzenie, szumy uszne, reakcje nadwrażliwości skóry i nadwrażliwość skóry na
światło, swędzenie, uszkodzenie nerek, zmniejszona liczba białych krwinek (neutropenia), zmniejszona liczba płytek krwi
(małopłytkowość).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent zaobserwuje na początku leczenia jakiekolwiek działania niepożądane dotyczące żołądka
lub jelit (np. ból żołądka, zgaga lub krwawienie), jeżeli w przeszłości u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek podobne działania niepożądane z
powodu długotrwałego przyjmowania leków przeciwzapalnych, szczególnie dotyczy to osób w podeszłym wieku.

Jeżeli wystąpi wysypka skórna lub jakikolwiek ubytek błon śluzowych (np. wewnątrz ust) lub jakiekolwiek objawy alergii należy
natychmiast przerwać leczenie lekiem Dexak.

Podczas podawania niesteroidowych leków przeciwzapalnych może wystąpić: zatrzymanie płynów i obrzęki (szczególnie kostek i nóg),
zwiększenie ciśnienia krwi i niewydolność serca.

Przyjmowanie takich leków, jak Dexak może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca („zawał serca”) lub zdarzeń
mózgowo-naczyniowych (udaru mózgu).

U pacjentów, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej (zaburzenia układu
immunologicznego dotyczące tkanki łącznej), podawanie leków przeciwzapalnych może rzadko spowodować wystąpienie gorączki, bólu
głowy i sztywności szyi.
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Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczyły zaburzeń żołądka i jelit. Szczególnie u osób w podeszłym wieku może
wystąpić choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienia z żołądka i (lub) dwunastnicy, w niektórych przypadkach ze skutkiem
śmiertelnym.
Po zastosowaniu leku występowały: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból w podbrzuszu, smoliste stolce,
krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy oraz choroby Leśniowskiego-
Crohna. Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Tak jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ mogą wystąpić reakcje hematologiczne (plamica, niedokrwistość aplastyczna i
hemolityczna, rzadko agranulocytoza i hipoplazja szpiku).

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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