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Dexak SL 25 mg, 20 saszetek
 

Cena: 27,52 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Producent BERLIN CHEMIE AG

Opis produktu
 

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. ostrego bólu mięśni i stawów, bolesnego
miesiączkowania oraz bólu zębów.

 

Skład

1 saszetka granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera: deksketoprofen 25mg w postaci soli deksketoprofenu z
trometamolem oraz substancje pomocnicze: amonu glicyryzynian, neohesperydyno-dihydrochalkon, żółcień chinolinowa (E 104), aromat
cytrynowy, sacharoza z krzemionką koloidalną uwodnioną. Każda saszetka zawiera 2,5g sacharozy.
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Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

 

Dawkowanie

Dorośli:  zalecana dawka wynosi 1 saszetka (25mg) co 8 godzin, co najmniej 30 minut przed posiłkiem. Nie należy stosować całkowitej
dawki dobowej większej niż 75mg deksketoprofenu. Stosować doustnie. Aby przygotować roztwór należy zawartość saszetki rozpuścić
w szklance wody i dobrze rozmieszać. Wypić natychmiast po przygotowaniu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na deksketoprofen, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub którąkolwiek substancję
pomocniczą; u pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ)
wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku
naczynioruchowego; czynna choroba wrzodowa żołądka lub krwawienie lub ich podejrzenie, jak również nawracająca się choroba
wrzodowa żołądka lub krwawienia (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia) lub przewlekła
niestrawność; krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; krwawienie z przewodu
pokarmowego lub inne czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami; choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego; astma oskrzelowa; ciężka niewydolność serca; umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek
(klirens kreatyniny <50ml/min); ciężkie zaburzenia czynności wątroby; skaza krwotoczna i inne zaburzenia krzepnięcia krwi; III trymestr
ciąży i okres laktacji. Produktu leczniczego Dexak nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących
bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

 

Dodatkowe informacje

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