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Naxii 220 mg x 10 tabl powl
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Naproxenum natricum

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka powlekana zawiera: substancję czynną - sól sodową naproxenu 220mg oraz
substancje pomocnicze, skład rdzenia: talk, powidon, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka
koloidalna, skład otoczki: opadry Ligth Blue YS-2-10657*.
*hydroksypropylometyloceluloza, glikol propylenowy, dwutlenek tytanu i lak aluminiowy z indygotyną.

Wskazania i działanie
Naxii - długotrwałe działanie: Naxii to niesteroidowy lek przeciwzapalny, który zwalcza ból nawet na 12 godzin. Substancją czynną Naxii
jest naproksen - najdłużej działający składnik znajdujący się w lekach OTC. Stosowany jest przy leczeniu bólów mięśni, reumatycznych.
Skuteczność leku jest potwierdzona badaniami klinicznymi.
Bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, np. ból głowy, bóle zębów, mięśni, kości i stawów, bolesne miesiączkowanie.
Gorączka różnego pochodzenia, łagodzenie objawów przeziębienia i grypy.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku, jeśli:

Wcześniej występowały objawy alergii na którykolwiek składnik preparatu, wykazano nadwrażliwość (katar, napad astmy, pokrzywka) na
kwas acetylosalicylowy lub inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Wystepują następujące schorzenia: czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, skaza krwotoczna, ciężka
niewydolność wątroby i (lub) nerek. Lek ten należy do grupy leków (NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet.
Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. Nie stosować z innymi lekami z grupy NLPZ. Nie stosować w okresie
karmienia piersią. Preparatu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletka co 8-12 godzin. Można stosować 2 tabletki na początku, następnie 1 tabletkę co 12 godzin. Nie
należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę, chyba że lekarz przepisze inaczej.
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Pacjenci w wieku podeszłym: nie należy przyjmować więcej niż 1 tabletkę co 12 godzin, chyba że lakarz przepisze inaczej.
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat bez konsultacji z lekarzem.

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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