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DEXAK SL gran>roztw. 25mg x 10sasz.
 

Cena: 11,87 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 10 sasz.

POSTAĆ PROSZEK DO SPORZĄDZENIA ROZTWORU

PRODUCENT BERLIN CHEMIE AG

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Dexketoprofenum

Opis produktu
 

Opis produktu
Lek przeciwbólowy należący do grupy leków zwanych niesteroidowe leki przeciwbólowe.

Działanie
Przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Sposób użycia
Dorośli: w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 12,5mg co 4-6 godzin lub 25mg co 8 godzin, co
najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 75mg deksketoprofenu.
Aby przygotować roztwór, należy zawartość saszetki rozpuścić w 250ml 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.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazabobrze.pl
https://www.aptekazabobrze.pl/dexak-sl-gran-roztw-25mg-x-10sasz.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zabobrze - Majowa

Ul. 1 Maja 6/1, Jelenia Góra
+ 48 885 910 900

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazabobrze.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

