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ANAPRAN NEO TABL. 0,22 G 10 TAB
 

Cena: 8,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,22 g

Opakowanie 10 tabl. (blister)

Postać tabl.powl.

Producent PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Substancja
czynna

Naproxenum natricum

Opis produktu
 

Anapran neo, 220 mg, tabletki powlekane.

Anapran neo zawiera naproksen sodowy.

Naproksen, stanowiący substancję czynną leku, jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o działaniu przeciwbólowym i
przeciwgorączkowym.Działanie przeciwzapalne polega na zahamowaniu syntezy prostaglandyn; nie wyklucza się jednak istnienia innych
mechanizmów.
Naproksen sodowy wchłania się prawie całkowicie z przewodu pokarmowego, osiągając stężenie maksymalne we krwi już po około 1
godzinie. Działanie przeciwbólowe występuje już po 20 minutach. Pokarm nie wpływa znacząco na wchłanianie naproksenu.

Wskazania do stosowania:
· bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, w tym w bóle
  mięśni, stawów, bóle głowy,bóle zębów,
· bolesne miesiączkowanie,
· gorączka różnego pochodzenia,
· łagodzenie objawów przeziębienia i grypy (ból, gorączka).

Stosowanie:
Anapran neo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą.
Lek jest przeznaczony do stosowania doraźnego.
Należy podawać najmniejsze skuteczne dawki leku.

Dorośli i dzieci powyżej 16 lat: doustnie 220 mg (1 tabletka) co 8 do 12 godzin lub 440 mg (2 tabletki)
jako pierwsza dawka, a następnie 220 mg (1 tabletka) po 12 godzinach i dalej co 12 godzin w razie
potrzeby.
 Pacjenci od 16 do 65 lat: nie należy stosować więcej niż 660 mg (3 tabletki) na dobę.

Pacjenci powyżej 65 lat: nie należy stosować więcej niż 440 mg (2 tabletki) na dobę.
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Leku nie należy stosować dłużej niż 10 dni w leczeniu bólu i dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki, bez
konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci:
Nie zaleca się stosowania leku Anapran neo u dzieci poniżej 16 lat.

Co zawiera lek Anapran neo:

Substancją czynną leku jest naproksen sodowy. Każda tabletka zawiera

220 mg naproksenu sodowego.

Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną (101), powidon (30),

talk, magnezu stearynian,hydroksypropylocelulozę (niskopodstawioną),
  laktozę jednowodną, kwas stearynowy, hypromelozę (E 5), makrogol

(8000), Opaspray K-1R-4210A.

Jak wygląda lek Anapran neo i co zawiera opakowanie:
Tabletki barwy niebieskiej, okrągłe, gładkie, obustronnie wypukłe, grawerowane znakiem .
Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/Aluminium po 10 sztuk.
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