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Migea 0,2g 4tabl.
 

cena: 23,45 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,2 g

Opakowanie 4 tabl.

Postać tabl.

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Acidum tolfenamicum

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat stosuje się w ostrych napadowych migrenach.

Działanie:

Przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Sposób użycia:

Dorośli: 1 tabl po wystąpieniu pierwszych objawów ostrego napadu migreny. W przypadku
braku poprawy dawkę można powtórzyć po upływie 1-2 h. Maks. zalecana dawka dobowa
wynosi 2 tabletki. 

Dzieci i młodzież: nie zaleca się stosowania kwasu tolfenamowego u dzieci i młodzieży <18 lat
ze względu na brak badań i danych dotyczących dawkowania i bezpieczeństwa stosowania w
tej grupie pacjentów.
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1 tabletka zawiera substancję czynną: kwas tolfenamowy 200mg,

substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),
makrogol 6000, kwas alginowy, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa,
krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na kwas tolfenamowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości (np. napady astmy, ostre zapalenie błony
śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane ze stosowaniem
ibuprofenu, ASA lub innych NLPZ. Ciężka niewydolność serca. Ciężka niewydolność wątroby
lub nerek. Ostatni trymestr ciąży. Krwawienie z przewodu pokarmowego, z naczyń
mózgowych lub inne czynne krwawienie. Czynna lub występująca w wywiadzie choroba
wrzodowa i/lub krwotok z przewodu pokarmowego (co najmniej 2 epizody potwierdzonego
owrzodzenia lub krwawienia). Występujące w wywiadzie krwawienie z przewodu
pokarmowego lub perforacja wrzodu, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Kwasu
tolfenamowego nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Działania niepożądane:

Bardzo częste (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób): biegunka, nudności.
Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): niestrawność, wymioty, ból
brzucha, pokrzywka, wysypka, odczucie pieczenia podczas oddawania moczu,
cytrynowe zabarwienie moczu, ból głowy, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, zaburzenia
czynności wątroby.
Niezbyt częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): wzdęcia, uczucie
pełności, utrata apetytu, zaparcie, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy,
zwiększenie stężenia azotu mocznika we krwi, nasilone pocenie się, mrowienie,
dezorientacja, zaczerwienienie twarzy, zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość),
zmniejszona liczba pewnego rodzaju krwinek białych- granulocytów, zmniejszona liczba
krwinek białych (leukopenia), zwiększona liczba tzw. granulocytów kwasochłonnych
(eozynofilia), niedokrwistość.
Rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): bezsenność, niepokój,
drżenie, szumy uszne, skurcz oskrzeli, napady astmy, duszność.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

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