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Nalgesin mini 220 mg x 10 tabl powlekanych
 

Cena: 7,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Naproxenum natricum

Opis produktu
 

Wstęp
Nalgesin Mini 220 mg w tabletkach to bardzo skuteczny lek stosowany w celu uśmierzenia bólu oraz niwelowania stanów zapalnych
w organizmie. Przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 roku życia. Preparat bazuje na naproksenie sodowym
zaliczanym do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Wskazaniami do przyjmowania Nalgesinu Mini są przede wszystkim
dolegliwości bólowe o małym lub średnim nasileniu, takie jak bóle: zęba, głowy, kręgosłupa, stawów, mięśni i menstruacyjne.
Pomocniczo może być stosowany także w objawowym leczeniu dny moczanowej, reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoporozy,
zapalenia narządu ruchu i ścięgien. Lek bardzo szybko łagodzi ból, a efekt jego działania utrzymuje się nawet do 12 godzin.

Nalgesin Mini w postaci tabletek w opakowaniu zawierającym 10 sztuk jest dostępny w aptekach bez recepty. Lek przeciwbólowy z
naproksenem sodowym należy zawsze przyjmować ściśle według dawkowania podanego w ulotce producenta lub zgodnie ze
wskazaniami lekarza. Zazwyczaj osobom od 16 roku życia, o wadze powyżej 50 kg, zaleca się jedną tabletkę zawierającą 220 mg
substancji czynnej na dobę. W przypadku silnego bólu można zażyć od razu podwójną dawkę i gdy zajdzie taka potrzeba to wziąć
dodatkową po 8-12 godzinach. Przy czym seniorzy powyżej 65 lat nie powinni przyjmować więcej niż dwie pastylki dziennie. Tabletki
Nalgesin Mini należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu. Najlepiej zażywać je w trakcie posiłku albo
tuż po jego zakończeniu.

Warto wiedzieć, że Nalgesin Mini z funkcją przeciwbólową i przeciwzapalną służy do krótkotrwałego leczenia dolegliwości bólowych i
nie powinno się go stosować dłużej niż tydzień. Jeśli po 3 dniach nie wystąpi poprawa lub objawy ulegną nasileniu, warto skonsultować
się z lekarzem. W trakcie leczenia nie wolno przekraczać maksymalnej dobowej dawki 660 mg naproksenu sodowego, aby uniknąć
przedawkowania. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby chorujące przewlekle i stale zażywające leki, gdyż Nalgesin Mini
może wchodzić w interakcję z innymi preparatami. W takich przypadkach o możliwości rozpoczęcia kuracji powinien zadecydować
lekarz.

Nalgesin Mini to bez wątpienia bardzo skuteczny sposób na uśmierzenie dolegliwości bólowych o różnym podłożu, jednak istnieją
pewne ograniczenia w jego stosowaniu. Przede wszystkim nie może być podawany osobom nadwrażliwym lub uczulonym na naproksen
sodowy lub inne składniki preparatu. Nie powinni go przyjmować też pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły problemy z
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oddychaniem, poważne reakcje alergiczne albo wstrząs anafilaktyczny po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ) albo kwasu acetylosalicylowego. Lek Nalgesin Mini nie jest zalecany również kobietom w ostatnim trymestrze ciąży i karmiącym
piersią ani dzieciom poniżej 16 lat. Ponadto przeciwwskazaniami są takie schorzenia jak: astma, ciężkie zaburzenia czynności wątroby
lub nerek, wrzody żołądka i dwunastnicy, nadciśnienie, niewydolność serca oraz czynne krwawienia wewnętrzne.

Trzeba pamiętać, że jak każdy lek, również Nalgesin Mini może powodować skutki uboczne. Najczęściej, bo u 1 na 10 osób
zaobserwowano dolegliwości ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, zgaga, wzdęcia i bóle brzucha), niepokój, zawroty
głowy lub senność. Niekiedy pojawiają się: problemy ze snem, dzwonienie lub szumy w uszach, nieostre widzenie, reakcje skórne jak
wysypka czy świąd, dreszcze, nadmierna potliwość albo obrzęki różnych części ciała. Dużo rzadziej dochodzi do poważniejszych
konsekwencji przyjmowania leku Nalgesin Mini, wśród których są między innymi: krwawienia w obrębie żołądka lub skóry, zapalenia
błony śluzowej jamy ustnej, wypadanie włosów, żółtaczka, depresja czy zaburzenia pracy serca lub nerek.

Występowanie niepożądanych objawów i ich częstotliwość zależą przede wszystkim od przyjmowanej dawki i długości kuracji. Dlatego
w trosce o swoje bezpieczeństwo najlepiej zażywać Nalgesin Mini w postaci tabletek w minimalnej skutecznej ilości i przerwać leczenie
od razu, gdy dolegliwości bólowe ustąpią. W każdej sytuacji, przed rozpoczęciem stosowania leku, należy dokładnie zapoznać się ze
wszystkimi informacjami podanymi w ulotce. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zasięgnąć specjalistycznej porady lekarskiej lub
farmaceutycznej.

Skład
Substancją czynną leku jest naproksen sodowy. Każda tabletka zawiera 220 mg naproxenu sodowego, co odpowiada 200 mg
naproksenu

Wskazania i działanie
Nalgesin Mini jest lekiem łagodzącym ból, zmniejszającym stan zapalny.
Lek działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn. Działanie przeciwbólowe występuje szybko i utrzymuje się do 12 godzin.
Nalgesin Mini jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu dolegliwości bólowych o małym i umiarkowanym nasileniu, takich jak: ból głowy,
ból zęba, bolesne miesiączkowanie, bóle stawowe, bóle mięśniowe

Dawkowanie
Zalecana dawka dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat z wagą powyżej 50 kg to 1 tabletka na dobę, co 8-12 godzin.
Alternatywnie, można przyjąć dwie tabletki od razu i w razie potrzeby jedną dodatkową tabletkę po 8-12 godzinach.
Maksymalna dobowa dawka to 3 tabletki (co odpowiada 660 mg naproksenu sodowego).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Lek Nalgesin Mini nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
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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