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Dextin 25 mg x 10 tabl powlekanych
 

Cena: 16,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Dexketoprofenum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną jest deksketoprofen.
1 tabletka powlekana zawiera 36,90 mg deks-ketoprofenu z trometamolem, co odpowiada 25 mg deksketoprofenu

Inne składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetylo-skrobia sodowa (typ A), glicerolu
distearynian, Otoczka (Otoczka Opadry Y-1-7000): hypro-meloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol/PEG 400

Wskazania i działanie
DEXTIN jest lekiem przeciwbólowym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). DEXTIN jest stosowany do
krótkotrwałego leczenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. bólu mięśni, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku DEXTIN:

 Jeśli pacjent ma uczulenie na deksketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 Jeśli 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 błony śluzowej nosa), polipy nosa (guzki we wnętrzu nosa spowodowane alergią), pokrzywka (wysypka), obrzęk
naczynioruchowy (obrzęk twarzy, oczu, warg, języka lub zespół zaburzeń oddechowych) lub świszczący oddech po przyjęciu
kwasu acetylosalicylowego lub innego leku z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 Jeżeli u pacjenta w przeszłości występowały reakcje nadwrażliwości na światło: reakcje fotoalergiczne lub reakcje
fototoksyczne (w szczególności w postaci zaczerwienienia i (lub) pęcherzy po ekspozycji na światło słoneczne) podczas
przyjmowania ketoprofenu (niesteroidowego leku przeciwzapalnego) lub fibratów (leki stosowane w celu obniżenia stężenia
tłuszczów 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 zaburzenia trawienne (np. niestrawność, zgaga)
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Jeżeli u pacjenta występowało krwawienie z żołądka lub jelit lub perforacje z powodu wcześniejszego stosowania 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)
Jeżeli u pacjenta występuje ciężka niewy-dolność serca, umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności nerek lub ciężkie
zaburzenia czynności 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
Lek DEXTIN jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania, a leczenie należy ograniczyć do okresu występowania
objawów.
Dorośli:
Wymagana dawka leku DEXTIN zależy od typu, stopnia zaawansowania i czasu trwania bólu, wynosi pół tabletki (12,5 mg) co 4 – 6
godzin lub 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 (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 potrzebne jest szybsze działanie, zaleca się przyjmowanie leku na pusty żołądek (co najmniej 30 minut
przed posiłkiem), co spowoduje szybsze wchłanianie leku

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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