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Dexak SL gran.dosp.roztw.doust. 0,025g 20s
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,025 g

Opakowanie 20 sasz.

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Dexketoprofenum

Opis produktu
 

O produkcie
Dexak SL, 25 mg, granulat do sporządzenia roztworu doustnego w saszetkach, 20 szt.

Opis
Dexak SL - produkt leczniczy stosowany do krótkotrwałego leczenia ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Skład
Substancją czynną leku jest deksketoprofen w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem.

1 saszetka zawiera 25 mg deksketoprofenu.

Substancje pomocnicze: amonu glicyryzynian, neohesperydyno-dihydrochalkon, żółcień chinolinowa (E 104), aromat cytrynowy,
sacharoza z krzemionką koloidalną uwodnioną

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 25 mg co 8 godzin.

Nie należy przekraczać całkowitej dawki dobowej 75 mg.

Osoby w podeszłym wieku: zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej wartości zakresu dawek.

Nie należy przekraczać całkowitej dawki dobowej 50 mg.

Należy rozpuścić całą zawartość każdej saszetki w szklance wody i dobrze rozmieszać w celu ułatwienia rozpuszczenia. Uzyskany
roztwór należy wypić natychmiast po przygotowaniu. W leczeniu ostrego bólu zaleca się podanie produktu leczniczego co najmniej 15
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 minut przed posiłkami.

Wskazania
Dexak SL jest stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. ostrego
bólu mięśni lub stawów, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Dexak SL:
jeśli pacjent ma uczulenia na deksketoprofen lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
jeżeli u pacjenta występują przewlekłe problemy trawienne,
jeżeli pacjent jest w stanie ciężkiego odwodnienia z powodu wymiotów, biegunki lub niewystarczającej ilości przyjętych płynów.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):
nudności i (lub) wymiotym
bóle brzucha,
biegunka,
niestrawność.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):
zawroty głowy,
senność,
zaburzenia snu,
nerwowość,
bóle głowy,
kołatanie serca,
zaczerwienienie twarzy,
wzdęcia,
wysypka,
zmęczenie,
odczuwanie gorączki i dreszczy,
złe samopoczucie.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):
choroba wrzodowa żołądka,
omdlenia,
nadciśnienie tętnicze,
gromadzenie wody w kończynach i obrzęki obwodowe,
utrata apetytu,
zwiększone pocenie się,
ból pleców,
zwiększone oddawanie moczu,
zaburzenia miesiączkowania.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10000 osób):
owrzodzenia skóry, ust, oczu i okolic narządów płciowych,
obrzęk twarzy lub obrzęk warg i gardła,
duszność spowodowana zężeniem dróg oddechowych,
obniżone ciśnienie krwi,
reakcje nadwrażliwości skóry,
swędzenie,
nadwrażliwość skóry na światło.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek Dexak SL zawiera sacharozę.
Jeśli u pacjenta występuje alergia lub jeśli u pacjenta występowały problemy z alergią w przeszłości, powinnien przed rozpoczęciem
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 stosowania leku Dexak SL omówić to z lekarzem.
Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca jak również zatrzymywanie płynów, powinnien przed
rozpoczęciem stosowania leku Dexak SL omówić to z lekarzem.
Jeżeli u pacjenta występują lub występowały inne choroby żołądka lub jelit, powinnien przed rozpoczęciem stosowania leku Dexak SL
omówić to z lekarzem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Dexak SL może wchodzić w interakcje z:
lekami przeciwzapalnymi,
lekami przeciwdziałającymi wystąpieniu zakrzepów,
lekami stosowanymi w zaburzeniach nastroju,
lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń bakteryjnych,
lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusowych.
lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
W przypadku ostrego bólu zaleca się przyjmowanie leku na pusty żołądek np. co najmniej 15 minut przed posiłkiem, co umożliwi szybsze
rozpoczęcie działania leku.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować leku Dexak SL w ostatnich trzech miesiącach ciąży lub w okresie karmienia piersią. Stosowanie leku w każdym etapie
ciąży musi odbywać się wyłącznie zgodnie z zaleceniem lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Tego leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Dexak SL może mieć niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn, ponieważ może
powodować zawroty głowy i zaburzenia wzroku. W przypadku zaobserwowania takich objawów nie należy prowadzić pojazdów
mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu aż do ustąpienia objawów.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
BERLIN CHEMIE AG
Cybernetyki 7 B
Warszawa
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