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Dexak 25 mg x 30 tabl powlekanych
Cena: 27,55 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny od ręki

Opakowanie

30 tabl powlekanych

Postać

Tabletki

Producent

BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

Dexketoprofenum

Opis produktu
Skład
Substancją czynną leku jest trometamol deksketoprofenu.
1 tabletka powlekana zawiera 36,90mg trometamolu deksketoprofenu, co odpowiada 25 mg deksketoprofenu.
Inne składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, glicerolu distearynian,
hypromeloza, tytanu dwutlenek, glikol propylenowy, makrogol 6000.
Wskazania i działanie
Dexak jest lekiem przeciwbólowym należącym do grupy leków zwanych niesteroidowym i lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Stosowany
jest w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu mięśni, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.
Przeciwwskazania
Nie wolno stosować produktu leczniczego Dexak tabletki w następujących przypadkach:u pacjentów z nadwrażliwością na substancję
czynną, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów, u
których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz
oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego; u
pacjentów z reakcjami fotoalergicznymi lub fototoksycznymi podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów w wywiadzie; u pacjentów, u
których w wywiadzie stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; u
pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub krwawieniem lub ich podejrzeniem, jak również wywiadem krwawienia z przewodu
pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji ,u pacjentów z przewlekłą niestrawnością; u pacjentów, u których występuje inne czynne
krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami; u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem
jelita grubego; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens
kreatyniny ≤59 ml/min);u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (10-15 punktów w skali Child’a – Pugh’a);u pacjentów ze
skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi;u pacjentów ciężko odwodnionych (z powodu wymiotów, biegunki lub
przyjmowania niedostatecznej ilości płynów);u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie laktacji
Dawkowanie

Plik wygenerowano: 08-12-2021

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31
Zalecana dawka dobowa to 1 tabletka co 8 godzin. Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 tabletek. jeśli po upływie 3 do 4
dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
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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