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Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.
 

Cena: 7,19 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Vitabalans

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Diklofenak

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Diclomax 25 mg należy do grupy leków znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Wykazuje działanie przeciwzapalne,
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Skład Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Dawkowanie Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować dłużej niż 5 dni w leczeniu bólu bez konsultacji z lekarzem.

Łagodny i umiarkowany ból

Dorośli (>18 lat i osoby starsze): Jedna tabletka powlekana (25 mg) co 4 do 6 godzin.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 tabletki.
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Tabletki należy przyjmować popijając płynem. Tabletek nie należy przyjmować podczas posiłków lub bezpośrednio po posiłkach.
Tabletki można dzielić na równe dawki.

Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące dawkowania powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy stosować dawki
większej niż zalecana.

Leku Diclomax nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Przeciwwskazania Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Kiedy nie stosować leku Diclomax

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

jeśli u pacjenta występuje, lub występował, wrzód żołądka lub dwunastnicy

jeśli u pacjenta występuje lub występowało krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacje związane z wcześniejszym
stosowaniem leków przeciwbólowych (NLPZ)

jeśli u pacjenta występuje zwiększona tendencja do krwawień

jeśli pacjent ma poważne zaburzenia czynności wątroby

jeśli u pacjenta występuje porfiria (choroba metaboliczna)

jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru
(przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania
zamkniętych naczyń

jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych)

jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek

podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży

jeśli u pacjenta wystąpiły wcześniej reakcje alergiczne, tj. astma, kichanie lub wysypka po zastosowaniu leków przeciwbólowych
zawierających kwas acetylosalicylowy lub innych leków przeciwbólowych lub przeciwzapalnych z grupy NLPZ (niesteriodowe leki
przeciwzapalne)

Informacje dodatkowe Diclomax, 25 mg tabletki powlekane, 20 szt.

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce i nie dłużej niż to konieczne.
Stosowanie dawek większych niż zalecane wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Oznacza to również, iż
należy unikać stosowania różnych leków z grupy NLPZ w tym samym czasie.

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli u pacjenta występują lub występowały następujące choroby:

zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohn’a)

astma, choroby serca, choroba wątroby lub nerek

przewlekła obturacyjna choroba płuc lub przewlekłe zapalenie dróg oddechowych (choroby prowadzące do zwężenia dróg oddechowych
i ograniczenia przepływu tlenu powodując skrócenie oddechu)

zapalenie błony śluzowej nosa

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

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 

toczeń rumieniowaty układowy (SLE) (choroba tkanki łącznej)

pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy (miejscowy obrzęk pojawiający się okresowo)

choroby skutkujące zwiększoną tendencją do krwawień

porfiria wątrobowa (choroba metaboliczna)

Przed przyjęciem diklofenaku należy poinformować lekarza lub farmaceutę

jeśli pacjent pali tytoń

jeśli pacjent choruje na cukrzycę

jeśli u pacjenta występuje dusznica bolesna, zakrzepy, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu lub zwiększone stężenie
triglicerydów

Pacjenci w podeszłym wieku narażeni są na podwyższone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze zwiększającym się
wiekiem.
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