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DEXAK SL 25 mg granulat do sporządzania roztworu
doustnego 10 saszetek
 

Cena: 11,20 PLN

Opis słownikowy

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

DEXAK SL 25 mg granulat do sporządzania roztworu doustnego 10 saszetek

 

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. ostrego bólu mięśniowo-kostnego,
bolesnego miesiączkowania oraz bólu zębów.  

 

Sposób użycia

Dorośli:  

W zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 12,5 mg co 4 do 6 godzin lub 25 mg co 8 godzin. Nie należy
przekraczać całkowitej dawki dobowej 75 mg.  

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów
zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.  
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Produkt leczniczy Dexak SL jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania, a leczenie należy ograniczyć do okresu
występowania objawów.  

Jednoczesne podawanie z pokarmem opóźnia wchłanianie produktu leczniczego i dlatego w leczeniu ostrego bólu zaleca się podawanie
produktu leczniczego co najmniej 15 minut przed posiłkami.  

 

Szczególne grupy pacjentów  

Osoby w podeszłym wieku:  

U osób w podeszłym wieku zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej wartości zakresu dawek (całkowitej dawki dobowej 50
mg). Dawkę można zwiększyć do zalecanej dla dorosłych tylko wtedy, kiedy produkt leczniczy jest dobrze tolerowany. Ze względu na
możliwy profil działań niepożądanych, pacjenci w podeszłym wieku powinni być szczególnie wnikliwie monitorowani przez cały okres
leczenia.  

 

Zaburzenia czynności wątroby:  

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy zaczynać od mniejszej dawki (całkowitej
dawki dobowej 50 mg), a pacjentów uważnie monitorować. Produktu leczniczego Dexak SL nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi
zaburzeniami czynności wątroby.  

 

Zaburzenia czynności nerek:  

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek początkową dawkę należy zmniejszyć do całkowitej dawki dobowej 50 mg.
Produktu leczniczego Dexak SL nie należy stosować u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. 

 

Dzieci i młodzież:  

Produkt leczniczy Dexak SL granulat nie został przebadany u dzieci i młodzieży. Dlatego, ze względu na brak danych dotyczących
bezpieczeństwa stosowania i skuteczności nie należy go stosować u dzieci i młodzieży.  

 

Ważne

Stosowanie produktu leczniczego Dexak SL podczas ciąży i laktacji jest przeciwwskazane.

Dexak SL granulat może powodować działania niepożądane takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia lub senność. W takim
przypadku czas reakcji oraz zdolność do aktywnego uczestniczenia w ruchu drogowym i obsługiwania maszyn może być ograniczona.  

 

Skład

Każda saszetka granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera: deksketoprofen 25 mg w postaci soli deksketoprofenu z
trometamolem.  

Substancje pomocnicze: Sacharoza: 2,5 g 
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