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Naproxen 200 mg x 10 tabl (Aflofarm)
 

Cena: 4,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Naproxenum

Opis produktu
 

Wstęp
Naproxen to lek w formie tabletek mający działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Produkt marki Aflofarm należy do grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Czynna substancja, jaką jest naproksen to pochodna kwasu propionowego.
Stosowanie preparatu jest wskazane podczas występowania dolegliwości bólowych o małym lub umiarkowanym nasileniu. Dotyczy to
m.in. bólu pojawiającego się przy chorobach mięśni i stawów (lekkich skręceń czy uszkodzeń powysiłkowych) oraz bólu kręgosłupa w
odcinku lędźwiowym lub okolic. Lek Naproxen nie powinien być przyjmowany przez osoby, u których wystąpiły duszności, katar,
pokrzywka lub astma po zażyciu preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy (np. aspiryny) lub po przyjęciu jakichkolwiek innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wynika to z tego, że produkt od Aflofarm może wywołać podobne objawy. Lek nie może być
zażywany również w sytuacji, gdy pacjent zmaga się lub kiedykolwiek zmagał z krwawieniem z przewodu pokarmowego, ewentualnie z
przedziurawieniem, czyli perforacją ściany żołądka lub jelita, co miało związek z przyjmowaniem leków z grupy NLPZ.

Do przeciwwskazań zalicza się też choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy lub krwawienie wrzodu, zaburzenia krzepnięcia krwi,
ciężka niewydolność serca i ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Zanim pacjent zacznie przyjmować lek Naproxen Aflofarm musi
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to zwłaszcza osób, które zmagają się z chorobami żołądka, jelit, odbytu i
odbytnicy, ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Pacjenci cierpiący na choroby skóry, w tym
zwłaszcza toczeń rumieniowaty układowy, muszą omówić możliwość zażywania leku z lekarzem, z uwagi na zwiększone ryzyko
aseptycznego zapalenia opon mózgowych. U osób z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami czynności serca, zaburzeniami czynności
nerek i wątroby, zaburzeniami krzepnięcia krwi i zaburzeniami pracy serca również konieczna jest konsultacja z lekarzem. To samo
dotyczy kobiet, które stosują wkładkę wewnątrzmaciczną, a także osób z astmą oskrzelową, przewlekłym nieżytem nosa, zapaleniem
zatok, polipami nosa lub alergiami. Pacjenci, którzy mają zacząć zażywać Naproxen, a jednocześnie cierpią na niewydolność serca,
nerek lub wątroby, zażywają leki moczopędne lub utraciły dużo płynów, będą musieli regularnie kontrolować pracę nerek.

U pacjentów, którzy ukończyli 65. rok życia, istnieje większe ryzyko wystąpienia skutków ubocznych po zażyciu leku. Naproxen Aflofarm
nie może być jednocześnie stosowany z innymi lekami z grupy NLPZ, z zydowudyną, z antybiotykami chinolonowymi, z probenecydem,
z glikozydami nasercowymi, z ranitydyną, sukralfatem, tlenkiem i wodorotlenkiem magnezu, wodorotlenkiem glinu i kolestyraminą.
Jednocześnie istnieje ryzyko nasilenia działania leków przeciwzakrzepowych, litu, metotreksatu, fenytoiny, hydantoiny, sulfonamidów i
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leków przeciwcukrzycowych. Naproxen może zmniejszać skuteczność preparatów obniżających ciśnienie tętnicze krwi, działających
moczopędnie i baklofenu. Przyjmowanie tabletek może wpływać na zafałszowanie wyników części badań laboratoryjnych, np. mających
na celu oznaczenie w moczu steroidów 17-ketogennych lub kwasu 5-hydroksyindolooctowego. Naproxen nie może być stosowany u
dzieci poniżej
16. roku życia.

Przyjmowanie leków wraz z jedzeniem może przyczynić się do opóźnienia wchłaniania preparatu. Naproxen nie powinien być stosowany
w okresie karmienia piersią. Ze względu na możliwy niekorzystny wpływ na płodność u kobiet, należy odstawić preparat, jeśli pacjentka
planuje ciążę. Lek może w pewnym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych
zażywających istnieje ryzyko pojawienia się senności, depresji, zawrotów głowy i bezsenności. Maksymalna dawka dobowa wynosi 600
mg (3 tabletki). Naproxen nie powinien być stosowany dłużej niż 10 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej. Prawdopodobieństwo
wystąpienia objawów niepożądanych zmniejsza się, jeśli pacjent będzie stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie
najkrótszy czas, do momentu, gdy ustąpią objawy. W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana, konieczny jest kontakt z lekarzem
lub farmaceutą. Do objawów przedawkowania zaliczają się m.in. zawroty głowy, wymioty, nudności, senność, drgawki i zgaga.

Opis
200 mg, tabletki Naproxenum

Wskazania do stosowania
Leczenie dolegliwości bólowych o małym i umiarkowanym nasileniu, takich jak:

ból towarzyszący chorobom mięśni i stawów, takim jak lekkie postacie skręcenia, uszkodzenia powysiłkowego, bólu okolicy
lędźwiowej;
bolesne miesiączkowanie.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
1 tabletka zawiera 200 mg naproksenu oraz substancje pomocnicze, w tym:laktozę jednowodną, żółcień pomarańczową (E110)

Stosowanie
Sposób stosowania i droga podania
Dorośli: doraźnie w zwalczaniu bólu 2 tabletki (400 mg) jednorazowo, a następnie w razie konieczności 1 tabletkę co 6 do 8 godzin. Nie
wolno przekraczać dawki dobowej 600 mg naproksenu.
Nie należy stosować leku w przypadku bólu dłużej niż 10 dni bez wyraźnego zalecenia przez lekarza.

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Ważne
Pozwolenie nr 9569

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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