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Mel tabl.uleg.rozp.wj.ustnej 7,5mg 20tabl.
 

Cena: 15,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka 7,5 mg

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.uleg.rozp.w j.ustnej

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Substancja
czynna

Meloxicamum

Opis produktu
 

MEL, 7,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 tabletek.

Mel to lek OTC stosowany w bólach reumatycznych. Jest jedyną dostępna bez recepty tabletką z meloxicamem rozpuszczająca się już
na języku. Działa nawet do 24 godzin, jest łagodny dla żołądka i dodatkowo nie zawiera cukru.

Skład:

1 tabletka zawiera: 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum).

Wskazania:

Lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i
zwyrodnieniowych stawów. Stosowany: w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak:
reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniałe zapalenie stawów kręgosłupa.

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane w następujących przypadkach: nadwrażliwości na substancje czynna lub na
którakolwiek substancje pomocnicza lub na substancje o podobnym działaniu np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas
acetylosalicylowy; meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z objawami astmy, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i
pokrzywka, stwierdzanymi w następstwie podawania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ; w trzecim trymestrze
ciąży i w okresie karmienia piersią; u dzieci i młodzież poniżej 15 lat; krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu
pokarmowego w wywiadzie, powiązanych przyczynowo z uprzednim leczeniem NLPZ; czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej
żołądka i (lub) dwunastnicy i krwawienia w wywiadzie (dwa lub więcej oddzielnych epizodów potwierdzonego powstawania owrzodzeń
lub krwawienia); ciężkiego zaburzenia czynności wątroby; ciężkiej niewydolności nerek u pacjentów niedializowanych; krwawienia z
przewodu pokarmowego, krwawienia w obrębie mózgu lub inne zaburzenia przebiegające z występowaniem krwawień w wywiadzie;
ciężkiej niewydolności serca.
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Zalecana dawka to: 1 tabletka na dobę.
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