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Moilec 7,5mg, 20 tabletek
 

Cena: 10,65 PLN

Opis słownikowy

Dawka 7,5 mg

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania: w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów. Stosowany w
krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze
reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Skład: 1 tabletka zawiera: meloksykam 7,5mg oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka
koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, sodu cytrynian bezwodny, krospowidon.

Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie: zalecana dawka to: 1 tabletka na dobę. Lek przyjmuje się razem z posiłkiem, popijając wodą lub innym płynem.

Przeciwwskazania: u pacjentek w ostatnich trzech miesiącach ciąży, u pacjentów poniżej 15 lat, uczulenie na meloksykam lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku, uczulenie na aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne #℣佐⌡⌀一䰀倀娀⌡⍃倣℣, jeśli u
pacjenta pojawiły się jakiekolwiek z poniższych objawów po zastosowaniu aspiryny lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
#℣佐⌡⌀一䰀倀娀⌡⍃倣℣:świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność #℣佐⌡⌀愀猀琀洀愀⌡⍃倣℣, niedrożność nosa z powodu obrzęku błony śluzowej
nosa #℣佐⌡⌀瀀漀氀椀瀀礀 渀漀猀愀⌡⍃倣℣, wysypka skórna #℣佐⌡⌀瀀漀欀爀稀礀眀愀⌡⍃倣℣, nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk wokół oczu, twarzy, warg,
jamy ustnej lub gardła, mogący ewentualnie utrudniać oddychanie #℣佐⌡⌀漀戀爀稁ᤀ欀 渀愀挀稀礀渀椀漀爀甀挀栀漀眀礀⌡⍃倣℣. Jeśli u pacjenta po wcześniejszym
leczeniu NLPZ wystąpiły: krwawienia z żołądka lub jelit, perforacja żołądek lub jelit. Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową lub
krwawienie z zołądka lub jelit, jeślipacjent przebył chorobę wrzodową lub krwawienie występujące co najmniej dwa razy, jesli pacjent ma
ciężkie zaburzenia czynności ątroby, u pacjentów niedializowanych z ciężką niewydolnością nerek, jeśli u pacjenta ostatnio ostatnio
wystąpiły krwawienia w obrębie mózgu #℣佐⌡⌀欀爀眀愀眀椀攀渀椀攀 稀 渀愀挀稀礁䐀 洀稀最漀眀礀挀栀⌡⍃倣℣, jeśli u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek inne krwawienia, jeśli
pacjent ma ciężką niewydolność serca, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów w związku z tym, że
produkt zawiera laktozę .
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