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Opokan tabletki 7,5 mg, 30 tbl
 

Cena: 26,04 zł

Opis słownikowy

Dawka 7,5 mg

Opakowanie 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Meloxicamum

Opis produktu
 

Opokan to lek należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Stosowany jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w bólach kostno-stawowych i mięśniowych (np. bóle kręgosłupa, pleców, kolan) 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.

Skład:
Substancja czynna: 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum), substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza 43 mg.

Wskazania:
- jako lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych (np. bóle kręgosłupa, pleców, kolan),

- 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

Przeciwwskazania:
Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Jeśli u pacjentów występuje nadwrażliwość na inny lek należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) np. kwas
acetylosalicylowy. 

Jeśli podczas podawania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwasu acetylosalicylowego) wystąpiły napady duszności
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bądź astmy, pokrzywka, polipy nosa lub obrzęk naczynioruchowy.

Jeśli u pacjentów występuje ciężka niewydolność wątroby.

Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek i pacjent nie jest leczony dializami.

Jeśli u pacjenta występuje czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy.

Jeśli kiedykolwiek wystąpił wylew krwi do mózgu lub inne krwawienia np. z przewodu pokarmowego.

Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca.

W okresie ciąży (III trymestr) i podczas karmienia piersią,- u dzieci poniżej 15 lat

Opakowanie: 30 tabletek

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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