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Mel 7,5mg 20tabl.uleg.rozp.w j.ustnej
 

cena: 11,04 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 7,5 mg

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.uleg.rozp.w j.ustnej

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Meloxicamum

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat jest przeznaczony do stosowania w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w
przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów. Zalecany do krótkotrwałego
leczenia zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak: reumatoidalne zapalenie
stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów
kręgosłupa.

Działanie:

Przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Skład:

1 tabletka zawiera: 7,5mg meloksykamu. 

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: betadeks, aromat malinowy SD0621M,
aromat truskawkowy SD 1634, aromat wanilinowy SD1333, sodu cytrynian bezwodny,
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aspartam (E 951), Pearlitol Flash (d-mannitol, skrobia kukurydziana, woda oczyszczona),
Ludiflash (octan poliwinylu, powidon K30, krospowidon (typ B), d-mannitol, woda
oczyszczona), krospowidon (typ B), sodu stearylofumaran, acesulfam potasowy (E950).

Sposób użycia:

1 tabl./dobę. Bez konsultacji z lekarzem pacjent nie może stosować produktu leczniczego
dłużej niż przez 7 dni.

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:
nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na
substancje o podobnym działaniu np. NLPZ, ASA; meloksykamu nie należy stosować u
pacjentów z objawami astmy, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i pokrzywką,
stwierdzanymi w następstwie podawania ASAlub innych leków z grupy NLPZ, w III trymestrze
ciąży i w okresie karmienia piersią, u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat, krwawienia z przewodu
pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego w wywiadzie, powiązanych
przyczynowo z uprzednim leczeniem NLPZ, czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej
żołądka i/lub dwunastnicy i krwawienia w wywiadzie (dwa lub więcej oddzielnych epizodów
potwierdzonego powstawania owrzodzeń lub krwawienia), ciężkiego zaburzenia czynności
wątroby, ciężkiej niewydolności nerek u pacjentów niedializowanych, krwawienia z przewodu
pokarmowego, krwawienia w obrębie mózgu lub inne zaburzenia przebiegające z
występowaniem krwawień w wywiadzie, ciężkiej niewydolności serca.

Działania niepożądane:

reakcje skórne tj.: swędzenie, powstawanie pęcherzy, łuszcze się skóry, rumień
wielopostaciowy, powstawanie pęcherzy
obrzęk skóry lub błon śluzowych
duszności lub napad astmy
zapalenie wątroby, które może spowodować takie objawy jak: zażółcenie skóry i gałek
ocznych, ból brzucha, utrata apetytu
objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, a w szczególności: krwawienie,
owrzodzenia przewodu pokarmowego

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Informacje dodatkowe: 
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Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania lub
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ leki niewłaściwie stosowane mogą
zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu.
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