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Cena: 5,29 PLN

Opis słownikowy

Producent GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaMOILEC 7,5 mg 10 tabletekProdukt leczniczy wskazany jest do stosowania w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów
chorób reumatoidalnych, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające
zapalenie stawów kręgosłupa.Moilec jest lekiem w postaci tabletek zawierających meloksykam (Meloxicamum). Substancja ta należy do
grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i wykazuje się działaniem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i
przeciwgorączkowym.DziałanieProdukt przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia, szczególnie skuteczny
jest w zwalczaniu bólu w przebiegu chorób o podłożu reumatycznym, bólach kostno-stawowych oraz bólach mięśniowych.Sposób
użyciaTen 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.Zalecane dawkowanie dla osób dorosłych i osób w podeszłym wieku
wynosi 1 tabletkę na dobę.Tabletki należy przyjmować doustnie.Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby nie powinni przekraczać
dawki 7,5 mg na dobę.Nie należy przekraczać zalecanej dawki maksymalnej 15 mg na dobę.Bez konsultacji z lekarzem nie stosować
dłużej niż 7 dni.WażneJak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Bardzo
często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów) to: niestrawność (dyspepsja), nudności (mdłości) i
wymioty, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, luźne stolce (biegunka).Często występujące działania niepożądane ( u 1 do 10 na 100
pacjentów) to: bóle głowy.Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów) to:zawroty głowy (uczucie
pustki w głowie),zawroty głowy lub uczucie wirowania (pochodzenia błędnikowego),senność (ospałość),niedokrwistość, wzrost ciśnienia
krwi, zaczerwienienie twarzy,zatrzymanie sodu i wody, zwiększone stężenie potasu,odbijanie się, zapalenie żołądka,krwawienie z
przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,natychmiastowe reakcje uczuleniowe, świąd, wysypka skórna,obrzęki
spowodowane zatrzymaniem płynów, w tym obrzęk kostek lub nóg,nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk wokół
oczu, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, mogący utrudniać oddychanie,chwilowe zaburzenia testów czynnościowych wątroby; lekarz
może wykryć te zmiany za pomocą badania krwi,zaburzenia badań laboratoryjnych czynności nerek.Rzadko występujące działania
niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) to:zaburzenia nastroju, koszmary senne,zaburzenia morfologii krwi, w tym: nieprawidłowy
rozmaz krwi, zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi,dzwonienie w uszach (szumy uszne),uczucie bicia
serca (kołatanie serca),choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, zapalenie przełyku,pojawienie się napadów astmy,powstawanie
pęcherzy na skórze lub złuszczanie naskórka (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka),
pokrzywka,zaburzenia widzenia, w tym: niewyraźne widzenie i zapalenie spojówek (zapalenie gałki ocznej lub powiek),zapalenie jelita
grubego.Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż u 1 pacjenta na 10 000) to:skórne reakcje pęcherzowe i rumień
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wielopostaciowy.zapalenie wątroby, perforacja ściany jelita,ostra niewydolność nerek, w szczególności u pacjentów z czynnikami ryzyka,
takimi jak choroby serca, cukrzyca czy choroby nerek.Z częstością nieznaną występują:stan splątania, dezorientacja,duszność i reakcje
skórne (anafilaktyczne lub anafilaktoidalne), wysypki spowodowane narażeniem na działanie promieni słonecznych (reakcje
nadwrażliwości na światło),niewydolność serca odnotowana w związku z leczeniem NLPZ,całkowita utrata określonych rodzajów
białych krwinek (agranulocytoza), zwłaszcza u pacjentów, którzy stosują meloksykam jednocześnie z innymi lekami, które potencjalnie
wykazują działanie hamujące lub niszczące szpik kostny (leki mielotoksyczne).SkładSubstancją czynną leku jest meloksykam
(Meloxicamum).1 tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu.Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna,
krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, sodu cytrynian bezwodny, krospowidon.
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