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Opokan 7,5 mg x 30 tabl
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Meloxicamum

Opis produktu
 

Wstęp
Opokan to lek w postaci tabletek, który stosowany jest w przypadku dolegliwości bólowych pochodzenia kostno-stawowego i
mięśniowego. Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz młodzieży od 16. roku życia.

Na co jest lek Opokan? Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego są choroby reumatoidalne (w tym reumatoidalne zapalenie
stawów i młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, czy też zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa) oraz zwyrodnieniowe
stawów, którym towarzyszą objawy bólowe. Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego leczenia mięśniowych i kostno-stawowych
objawów bólowych. Jego substancją czynną jest meloksykam, czyli należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
związek organiczny wykazujący działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Lek sprawdzi się w przypadku
dolegliwości bólowych kręgosłupa, a także przy bólach pleców i kolan.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek leku Opokan. W skład każdej z nich wchodzi 7,5 mg meloksykamu oraz substancje pomocnicze.
Lek należy przyjmować zgodnie z opisanymi w jego ulotce zaleceniami, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zalecana dawka to 1 tabletka
Opokan na dobę. Produkt leczniczy powinien być przyjmowany w trakcie posiłku oraz popijany odpowiednią ilością płynu. Dawkowanie
dotyczy również pacjentów w podeszłym wieku. Nie powinno się przekraczać zalecanego dawkowania. Przyjęcie większej dawki jest
wskazaniem do pilnego zgłoszenia się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeśli upłynie 7 dni stosowania leku, a pacjent
nie odczuje poprawy lub poczuje się gorzej, powinien skonsultować swoje dolegliwości i dotychczasowe leczenie z lekarzem.

Produkt leczniczy Opokan może mieć skutki uboczne, choć nie występują one u każdego. Bezwzględnie należy przerwać stosowanie
leku i skonsultować się z lekarzem, jeśli pojawią się po nim jakiekolwiek objawy reakcji alergicznych lub objawy ze strony układu
pokarmowego. W ulotce opisano szczegółowo możliwe symptomy, na które należy zwrócić uwagę. Można tam znaleźć informacje o
ogólnych działaniach niepożądanych NLPZ oraz o skutkach ubocznych substancji czynnej Opokan. Jeśli chodzi o te ostatnie, wymienić
należy bardzo częste zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym niestrawność, nudności i wymioty, a dodatkowo zaparcia lub biegunki,
wzdęcia i bóle brzucha. Często natomiast meloksykam wywołuje bóle głowy. Wśród niezbyt częstych skutków ubocznych Opokan
wymienić można między innymi zawroty głowy, senność, nadciśnienie tętnicze, ospałość, zapalenie żołądka i cofanie treści pokarmowej
do przełyku. Możliwe jest również zapalenie śluzówki jamy ustnej, świąd, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, niedokrwistość,

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/opokan-7-5-mg-x-30-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

zaczerwienienie twarzy i krwawienie z przewodu pokarmowego. Wymienić trzeba też reakcje uczuleniowe, obrzęki spowodowane
zatrzymaniem płynów, hiperkaliemię oraz zatrzymanie sodu i wody. Działania niepożądane występujące z mniejszą częstotliwością lub
częstotliwością nieznaną sprawdzić można w ulotce.

Lek Opokan nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na jego składniki czynne i pomocnicze. 
Przeciwwskazaniem Opokanu jest również uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, a oprócz tego incydenty pokrzywki,
polipów nosa, napadów duszności bądź astmy, czy też obrzęku naczynioruchowego po wcześniejszym zażyciu NLPZ. Dodatkowo nie
zaleca się stosowania produktu, jeśli u pacjenta przy stosowaniu NLPZ występowały krwawienia z przewodu pokarmowego lub
perforacje żołądka bądź jelit. Produkt nie powinien być przyjmowany przez osoby z ciężką niewydolnością nerek lub ciężkimi
zaburzeniami czynności wątroby. Lek jest przeciwwskazany przy ciężkiej niewydolności serca, po udarze lub krwawieniach z przewodu
pokarmowego, a dodatkowo przy chorobie wrzodowej (czynnej lub nawracającej). Produktu nie powinny również przyjmować pacjentki
w III trymestrze ciąży i karmiące piersią, a także dzieci i młodzież do 16. roku życia. Lek może również wchodzić w interakcje różnego
rodzaju z innymi stosowanymi przez pacjenta medykamentami – szczegółowy wykaz możliwych interakcji zamieszczono w dołączonej
do opakowania ulotce.

Opis
7,5 mg, tabletki Meloxicamum

Wskazania do stosowania:
Lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i
zwyrodnieniowych stawów.
W krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze
reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Cechy

1 tabletka co 24 h
w chorobach reumatoidalnych
bóle kostno-stawowe i mięśniowe
w chorobach zwyrodnieniowych stawów

Składniki
1 tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum) oraz substancje pomocnicze: w tym laktozę jednowodną

Stosowanie
Dawkowanie: 1 tabletka na dobę. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 7 dni.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w
temperaturze do 25°C, w suchym miejscu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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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