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Opokan, 7,5 mg tabletki, 10 szt.
 

Cena: 10,59 zł

Opis słownikowy

Marka Opokan

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Meloksykam

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Opokan, 7,5 mg tabletki, 10 szt.

Opokan to lek przeciwzapalny i przeciwbólowy, który stosuje się w bólach kostnych, stawowych, mięśniowych podczas zaostrzenia
chorób reumatycznych. Lek zawiera meloksykam, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i można go stosować u
osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 15 lat.

Skład Opokan, 7,5 mg tabletki, 10 szt.

Substancj? czynn? leku jest meloksykam (Meloxicamum).

1 tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia
?elowana, skrobia
kukurydziana, sodu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Lek zawiera laktoz?.
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Działanie Opokan, 7,5 mg tabletki, 10 szt.

Opokan ma działanie przeciwzapalne oraz przeciwbólowe.

Wskazania Opokan, 7,5 mg tabletki, 10 szt.

Opokan stosuje się przy krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak:

reumatoidalne zapalenie stawów,
młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów,
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Dawkowanie Opokan, 7,5 mg tabletki, 10 szt.

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

Opokan stosuje się doustnie razem z posiłkiem, popijając wodą.
Lek należy przyjmować raz na dobę (w dawce jednorazowej).
Jeśli objawy nasilają się lub utrzymują po 7 dniach stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem.
Dorośli: 1 tabletka dziennie.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 7,5 mg (1 tabletka).

Przeciwwskazania Opokan, 7,5 mg tabletki, 10 szt.

Kiedy nie stosować leku Opokan:

u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną czy inne lek z grupy NLPZ (np. kwas acetylosalicylowy) lub
którykolwiek z pozostałych składników leku,
jeśli podczas przyjmowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwasu acetylosalicylowego) wystąpiły napady
duszności bądź astmy, pokrzywka, polipy nosa lub obrzęk naczynioruchowy,
Jeśli u pacjenta występuje: ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek i pacjent nie jest leczony dializami, ciężka
niewydolność serca,
u osób z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy (u którego wystąpiły co najmniej dwa epizody
potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia),
jeśli pacjent miał wylew krwi do mózgu lub inne krwawienia np. z przewodu pokarmowego.

Informacje dodatkowe Opokan, 7,5 mg tabletki, 10 szt.

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem przed przyjęciem leku.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

pacjent ma astmę oskrzelową, ponieważ lek może powodować skurcz oskrzeli,
pacjent cierpi na cukrzycę, podwyższony poziom cholesterolu we krwi i nadciśnienie tętnicze - zwiększa się ryzyko zawału serca lub
udaru,
pacjent ma łagodną lub umiarkowaną niewydolność serca (objawiająca się obrzękami),
pacjent ma chorobę niedokrwienną serca, chorobę tętnic obwodowych lub chorobę naczyń mózgu, ponieważ zwiększa się wtedy ryzyko
zatoru tętnic,
pacjent ma choroby jelit (wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub choroba Crohna) - zwiększa się ryzyko krwawień z przewodu
pokarmowego,
pacjent ukończył 65 lat - zwiększa się ryzyko zaburzeń czynności nerek, wątroby i serca.
Przechowywanie:
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Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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