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Moilec 7,5 mg x 10 tabl
 

Cena: 9,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent GEDEON RICHTER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Meloxicamum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Moilec 7,5 mg w postaci tabletek o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym jest preparatem na bazie meloksykamu, który
może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 16 lat. Na co jest Moilec 7,5 mg? Wskazaniem do
stosowania leku są bóle kostno-stawowe oraz bóle mięśniowe towarzyszące chorobom reumatoidalnym i zwyrodnieniowym stawów.
Zawarty w leku meloksykam jest substancją zaliczaną do NLPZ, która ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i
przeciwgorączkowe, co wiąże się z preferencyjnym hamowaniem COX-2 w stosunku do COX-1. Lek sprawdzi się zatem przy
krótkotrwałym leczeniu objawów RZS i młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów czy też zesztywniającego zapalenia stawów
kręgosłupa. Preparat może być stosowany w celu kontynuacji terapii, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek leku Moilec 7,5 mg. W skład 1 tabletki leku wchodzi 7,5 mg meloksykamu oraz składniki
pomocnicze. Zanim pacjent skorzysta z preparatu, powinien przeczytać treść ulotki dołączonej do opakowania. Podane w niej 
dawkowanie Moilec 7,5 mg powinno być przestrzegane, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Lek jest przeznaczony do przyjmowania
doustnego. Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki Moilec 7,5 mg na dobę. Lek powinien być przyjmowany wraz z posiłkiem i zaleca się jego
każdorazowe popijanie odpowiednią ilością wody lub innego płynu. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż
tydzień. Przyjęcie dawek większych od zalecanych może prowadzić do wystąpienia objawów przedawkowania.

Lek Moilec 7,5 mg może wywoływać u niektórych osób działania niepożądane, jednak nie muszą one wystąpić u każdego. Najczęściej
lek przyczynia się do choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także do perforacji ściany jelit bądź do krwawienia z przewodu
pokarmowego (również śmiertelnego, w tym szczególnie u pacjentów w wieku podeszłym). Możliwe skutki uboczne, które mogą
wystąpić po przyjęciu leku Moilec 7,5 mg to też nudności i wymioty, a także biegunka i zaparcia. Lek może powodować również
niestrawność i bóle brzucha, a poza tym krwawe wymioty. Inne możliwe działania niepożądane leku przedstawiono w dołączonej do
niego ulotce. Zaobserwowanie działań niepożądanych związanych z przyjęciem preparatu stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem
lub farmaceutą.

Lek Moilec 7,5 mg ma pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie wszyscy powinni go używać. Nie jest to preparat, który mogą
przyjmować osoby nadwrażliwe na meloksykam, a poza tym nie powinny przyjmować go osoby, które są nadwrażliwe na choć jeden z
pozostałych składników tabletek. Preparat nie powinien być przyjmowany przy uczuleniu na aspirynę bądź inne NLPZ. Preparat nie
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powinien być też stosowany w trzech ostatnich miesiącach ciąży. Przed zastosowaniem leku w pozostałych miesiącach ciąży i w czasie
karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Pozostałe przeciwwskazania do zażywania leku podano w ulotce – znajdują się w
niej również informacje o możliwych interakcjach leku z innymi medykamentami.

Skład
1 tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum).

Wskazania i działanie
Jako lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i
zwyrodnieniowych stawów.
Stosowany w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów,
młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Przeciwwskazania
Lek Moilec może być stosowany, jako kontynuacja terapii po uprzedniej wizycie u lekarza. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować
dłużej niż 7 dni.
uczulenie na meloksykam, aspirinę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Dawkowanie
Doustne. Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę. Lek przyjmuje się razem z posiłkiem, popijając wodą lub innym płynem.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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