
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Migea 200 mg x 4 tabl
 

Cena: 24,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4 tabl

Postać Tabletki

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum tolfenamicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Migea w postaci tabletek to produkt z kwasem tolfenamowym stosowany przez pacjentów dorosłych przy dolegliwościach
towarzyszących migrenie. Produkt należy stosować w możliwie najmniejszej dawce i przez możliwie najkrótszy czas.

Na co jest Migea? Wskazaniem do stosowania leku jest ostry napad migreny i związane z nim dolegliwości. Substancja czynna leku,
czyli kwas tolfenamowy, to niesteroidowy lek przeciwzapalny będący pochodną kwasu antranilowego, który wykazuje działanie
przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe przez hamowanie aktywności cyklooksygenazy.

W opakowaniu znajdują się 4 tabletki Migea. W skład każdej z nich wchodzi 200 mg kwasu tolfenamowego oraz substancje
pomocnicze. Produkt Migea należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. Dawkowanie
Migea u pacjentów dorosłych to 1 tabletka Migea przyjmowana bezpośrednio po zauważeniu pierwszych symptomów ostrego napadu
migreny. Jeśli okaże się ona niewystarczająca, by zredukować dolegliwości, dopuszczalne jest przyjęcie kolejnej tabletki, jednak dopiero
po upływie 1–2 godzin od poprzedniej dawki. Tabletki najlepiej zażywać w czasie posiłku lub po nim, połykając w całości i popijając
wodą. Trzeba też monitorować pojawienie się ewentualnych krwawień z przewodu pokarmowego. Nie powinno się przekraczać
dopuszczalnej dawki dobowej kwasu tolfenamowego, czyli 400 mg, co odpowiada 2 tabletkom na dobę przyjętym w stosownych
odstępach czasowych. Niezachowanie tej zasady może grozić objawami przedawkowania i zatrucia. Należy uważać na stosowanie leku
u osób w podeszłym wieku w związku z większym ryzykiem pojawienia się działań niepożądanych.

Lek Migea ma skutki uboczne, do których należą m.in. zaburzenia pracy serca i układu immunologicznego czy pracy żołądka i jelit lub
uszkodzenia tkanki skórnej i podskórnej. Możliwe są też zaburzenia prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, wątroby i dróg
żółciowych oraz nerek i dróg moczowych. Dodatkowo mogą wystąpić zaburzenia pracy układu oddechowego, klatki piersiowej oraz
śródpiersia, czy też zaburzenia krwi i układu chłonnego. Na ryzyko działań niepożądanych leku szczególnie narażone są osoby w
podeszłym wieku i z niewydolnością serca, wątroby oraz nerek.

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Migea jest nadwrażliwość na kwas tolfenamowy bądź jakąkolwiek ze substancji
pomocniczych tabletek. Leku nie powinno się podawać młodzieży poniżej 18. roku życia i dzieciom, gdyż nie są dostępne dane
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dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu w tej grupie wiekowej oraz na temat odpowiedniego wówczas dawkowania.
Przeciwwskazaniem jest też ciężka niewydolność serca, wątroby bądź nerek, a także ostatni trymestr ciąży, nadwrażliwość na NLPZ lub
występujące wcześniej krwawienia z przewodu pokarmowego bądź perforacja wrzodu po NLPZ. Leku nie należy stosować przy chorobie
wrzodowej i krwotokach z przewodu pokarmowego. Należy uważać też na możliwe interakcje leku z innymi medykamentami i alkoholem
– szczegółowo opisano to w dołączonej ulotce.

Skład

Substancją czynną leku jest kwas tolfenamowy.
Jedna tabletka zawiera 200 mg kwasu tolfenamowego.

Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), makrogol 6000, kwas alginowy, celuloza
mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran.

Wskazania i działanie
Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny. Wskazaniem do stosowania preparatu jest ostry
napad migreny.

Przeciwwskazania
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:

z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ
z krwawieniem z przewodu pokarmowego, z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem
z zaburzeniami krzepnięcia krwi
z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
z ciężką niewydolnością serca
u kobiet w III trymestrze ciąży.

Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.
Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Dawkowanie
Dorośli: 200 mg (1 tabletka) po wystąpieniu pierwszych objawów napadu migreny; w razie braku poprawy dawkę można powtórzyć po
1–2 godzinach.
Maksymalna dawka dobowa 400 mg.
Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku, połykać w całości popijając
wodą.

Działania niepożądane
Najczęściej występują działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból
brzucha, wzdęcia, biegunka, zaparcia, brak łaknienia, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym
smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz owrzodzenie przewodu pokarmowego niekiedy z krwawieniem i perforacją (w tym ze skutkiem
śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku), zapalenie błony śluzowej jelita grubego, zaostrzenie zapalenia okrężnicy,
zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, bardzo rzadko zapalenie wątroby,
zapalenie trzustki. Możliwe: bóle i zawroty głowy, zmęczenie, dezorientacja, parestezje, zwiększona potliwość, zaburzenia nastroju,
bezsenność, koszmary senne, niepokój, drżenie, depresja, stan splątania, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek, szumy uszne.
Możliwe: niewydolność serca, kołatanie serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca,
zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość, bardzo rzadko niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, leukopenia,
małopłytkowość (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony
śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem,
ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych). Możliwe zaburzenia w oddawaniu moczu (podrażnienie cewki
moczowej), zmiana zabarwienia moczu, zaburzenia czynności nerek, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, bezmocz,
krwiomocz, ból nerki, częstomocz lub zatrzymanie moczu, zatrzymanie sodu i wody. Bardzo rzadko alergiczne śródmiąższowe zapalenie
płuc, nacieki płucne z eozynofilią, zwłóknienie płuc, krwioplucie. Niekiedy gorączka, bóle mięśni i stawów, bardzo rzadko zapalenie
stawów. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie
życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz
oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne: martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, rumień
wielopostaciowy. Długotrwałe stosowanie kwasu tolfenamowego w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.
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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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