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Remolexam 7,5 mg x 20 tabl
 

Cena: 12,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent VITAL Pharma

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Meloxicamum

Opis produktu
 

Skład

Substancja czynna: meloksykam. Każda tabletka zawiera 7,5mg meloksykamu, odpowiadającego 100% substancji bezwodnej.
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K-17, sodu cytrynian, krospowidon (typ B),
krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Wskazania i działanie
Lek Remofexam jest stosowany w celu krótkotrwałego leczenia objawów związanych z zaostrzeniem choroby zwyrodnieniowej stawów,
takiej jak reumatoidalne zapalenie stawów lub zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa znanym również jako choroba Bechterewa.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Remolexam:

Jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (uczulenie, które objawia się:
świszczącym oddechem, uczuciem ucisku w klatce piersiowej, dusznością (astma), niedrożnością nosa wynikającą z obrzęku
błony śluzowej nosa (polipy), wysypką skórną lub pokrzywką, nagłym obrzękiem skóry lub błon śluzowych (wokół oczu, twarzy,
warg, jamy ustnej, gardła).
Jeśli u pacjenta po wcześniejszej terapii NLPZ wystąpiły krwawienia z żołądka lub jelit lub perforacja żołądka lub jelit.
Jeśli pacjent ma obecnie (lub miał dwa lub więcej epizodów) chorobę wrzodową, (wrzód żołądka lub jelit) lub krwawienie z
przewodu pokarmowego.
Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek niewymagającą dializy.
Jeśli u pacjenta ostatnio wystąpiły krwawienia w obrębie mózgu
Jeśli u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek inne krwawienia
Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba sera.
U pacjentek w ostatnich trzech miesiącach ciąży.
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U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Dawkowanie
Młodzież i dorośli powyżej 16 roku życia: 1 tabletkę połknąć popijając wodą lub innym płynem podczas posiłku. Zalecana dawka to jedna
tabletka leku Remolexam 7,5 mg na dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 7,5 mg na dobę. Jeśli po upływie 7 dni nie
nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się 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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