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NAXII 10 tabletek
 

Cena: 6,33 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

Naxii to nowy specjalistyczny lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, którego działanie utrzymuje się do 12 godzin.

Produkt przeznaczony jest dla osób cierpiących z powodu dolegliwości układu ruchu - bólów pleców, mięśni, bólów reumatycznych. 

Działanie 

Naxii - długotrwałe działanie: Naxii to niesteroidowy lek przeciwzapalny, który zwalcza ból nawet na 12 godzin. Substancją czynną Naxii
jest naproksen - najdłużej działający składnik znajdujący się w lekach OTC. Stosowany jest przy leczeniu bólów mięśni, reumatycznych.
Skuteczność leku jest potwierdzona badaniami klinicznymi.

 

Przeciwwskazania 

Nie należy stosować leku, jeśli: wcześniej występowały objawy alergii na którykolwiek składnik preparatu, wykazano nadwrażliwość
#℣佐⌡⌀欀愀琀愀爀Ⰰ 渀愀瀀愀搀 愀猀琀洀礀Ⰰ 瀀漀欀爀稀礀眀欀愀⌡⍃倣℣ na kwas acetylosalicylowy lub inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych #℣佐⌡⌀一䰀倀娀⌡⍃倣℣.
Występują następujące schorzenia: czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, skaza krwotoczna, ciężka
niewydolność wątroby i (lub) nerek.

Lek ten należy do grypy leków #℣佐⌡⌀一䰀倀娀⌡⍃倣℣, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje
po zakończeniu terapii. Nie stosować z innymi lekami z grupy NLPZ. Nie stosować w okresie karmienia piersią. Preparatu nie należy
podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

 

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/naxii-10-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Dawkowanie 

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletka co 8 do 12 godzin. Można stosować 2 tabletki na początku, następnie 1 tabletkę co 12 godzin.
Nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę, chyba że lekarz przepisze inaczej. Pacjenci w podeszłym wieku nie należy
przyjmować więcej niż 1 tabletkę co 12 godzin, chyba, że lekarz przepisze inaczej. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat bez konsultacji z
lekarzem.

 

Skład 

1 tabletka powlekana zawiera:

substancję czynną: sól sodowa naproksenu 220 mg;

substancje pomocnicze: skład rdzenia: talk, powidon, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka
koloidalna; skład otoczki: opadry Ligth Blue YS-2-10657*. hydroksypropylometyloceluloza, glikol propylenowy, dwutlenek tytanu i lak
aluminiowy z indygotyną.
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