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Migea, 200 mg tabletki, 4 szt.
 

Cena: 18,41 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Sandoz

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Kwas tolfenamowy

Opis produktu
 

Skład Migea, 200 mg tabletki, 4 szt.

Substancją czynną jest: kwas tolfenamowy (Acidum tolfenamicum).

1 tabletka zawiera 200 mg kwasu tolfenamowego.

Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), makrogol 6000, kwas alginowy, celuloza
mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran.

Działanie Migea, 200 mg tabletki, 4 szt.

Migrena to pulsujący, jednostronny, umiarkowany lub silny ból głowy, który może nasilać się podczas wysiłku fizycznego. Czasami mogą
mu towarzyszyć nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, dźwięk i zapach. Migrenę mogą czasami poprzedzać pewne objawy,
takie jak np. krótkotrwałe pogorszenie nastroju, zdenerwowanie, niepokój lub brak apetytu. W przypadku niektórych osób (10-20%) na
krótko przed wystąpieniem bólu głowy może pojawić się tzw. aura (przemijające zaburzenia widzenia z wrażeniem błysków świetlnych,
migocących mroczków lub linii świetlnych). Migea 200 mg zawiera unikalną substancję - kwas tolfenamowy (Acidum tolfenamicum),
która wykazuje skuteczność potwierdzoną klinicznie. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo. Lek rekomendowany
przez neurologów w specjalistycznej terapii migreny.

Wskazania Migea, 200 mg tabletki, 4 szt.
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Ostry napad migreny. Migrena ma charakter bólu głowy od umiarkowanego do silnego, o charakterze jednostronnym, pulsującym.

Dawkowanie Migea, 200 mg tabletki, 4 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.

Lek do stosowania doustnego.
Tabletki należy stosować w całości.
Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 tabletka (200 mg) tuż po wystąpieniu pierwszych objawów napadu migrenowego. Kolejną dawkę
można przyjąć po upływie 1-2 godzin. Nie stosować więcej niż 2 tabletki (400 mg kwasu tolfenamowego).

Przeciwwskazania Migea, 200 mg tabletki, 4 szt.

Kiedy nie stosować leku Migea:

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli stwierdzono u pacjenta astmę lub jeśli po zażyciu leku Migea, leku podobnie działającego (inne leki z grupy NLPZ, salicylany)
wystąpił napad astmy, pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego,
w przypadku ciężkiej niewydolności serca, nerek, wątroby,
w przypadku czynnego krwawienia z przewodu pokarmowego, naczyń mózgowych, innego krwawienia,
w przypadku stwierdzonej czynnej bądź w przeszłości choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy z towarzyszącym krwawieniem
będącym efektem m.in. stosowania NLPZ,
III trymestr ciąży,
u osób poniżej 18 lat.

Informacje dodatkowe Migea, 200 mg tabletki, 4 szt.

U osób w podeszłym wieku, stosujących lek, istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Ryzyko to jest związane z
niewydolnością nerek, wątroby, serca.
Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli: w przeszłości występowały zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby, nadciśnienie tętnicze
i/lub zaburzona czynność serca, zaburzenia krzepnięcia, choroby naczyń krwionośnych.
Stosowanie NLPZ może wiązać się ze śródmiąższowym zapaleniem nerek, zespołem nerczycowym.
Picie alkoholu i palenie zwiększają ryzyko wystąpienia pewnych działań niepożądanych.
Nie należy łączyć tego leku z innymi lekami z grupy NLPZ.
Skóra podczas stosowania tego leku może być bardziej wrażliwa na działanie promieni słonecznych.
Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może wiązać się z wystąpieniem nasilonego bólu głowy.
Stosowanie leku należy przerwać gdy pojawią się: krwawienia z przewodu pokarmowego, wysypka i/lub zmiany w obrębie błon
śluzowych lub inne objawy uczulenia.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
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