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Moilec 7,5 mg x 30 tbl.
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent GEDEON RICHTER

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Lek Mzawiera substancję czynną meloksykam, który należy do grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Wskazania:
Jako 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 zesztywniające
zapalenie stawów kręgosłupa.

Przeciwwskazania:
- u pacjentek w ostatnich trzech miesiącach ciąży,
- u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat,
- jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli pacjent ma uczulenie na aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
- jeśli u pacjenta pojawiły się jakiekolwiek z poniższych objawów po zastosowaniu aspiryny lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ):
- świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność (astma),
- niedrożność nosa z powodu obrzęku błony śluzowej nosa (polipy nosa),
- wysypka skórna (pokrzywka),
- nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk wokół oczu, twarzy, warg,
jamy ustnej lub gardła, mogący ewentualnie utrudniać oddychanie (obrzęk
naczynioruchowy),
- jeśli u pacjenta po wcześniejszym leczeniu NLPZ wystąpiły:
- krwawienia z żołądka lub jelit,
- perforacja żołądka lub jelit,
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 - jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową lub krwawienie z żołądka lub jelit,
- jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka lub jelit lub wystąpiło krwawienie
z przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa lub krwawienia występujące co najmniej dwa
razy),
- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
- u pacjentów niedializowanych z ciężką niewydolnością nerek,
- jeśli u pacjenta ostatnio wystąpiły krwawienia w obrębie mózgu (krwawienie
z naczyń mózgowych),
- jeśli u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek inne krwawienia,
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca,
- jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów w związku z tym, że produkt
zawiera laktozę (patrz także „Lek Moilec zawiera laktozę”).
Jeśli pacjent nie jest pewien, czy którykolwiek z powyższych punktów go dotyczy, powinien
skontaktować się z lekarzem.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Moilec należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:
Zalecana dawka to: 1 tabletka na dobę.
Pacjenci w podeszłym wieku: 1 tabletka (7,5 mg) na dobę
Pacjenci z niewydolnością nerek: nie należy przekraczać dawki 7,5 mg na dobę
Pacjenci z chorobami wątroby: nie należy przekraczać dawki 7, 5 mg na dobę.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki maksymalnej 15 mg na dobę.
Lek Moilec może być stosowany jako kontynuacja terapii po uprzedniej wizycie u lekarza.
Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 7 dni.
Lek Moilec przyjmuje się razem z posiłkiem, popijając wodą lub innym płynem

Uwaga:
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub podejrzenia przedawkowania należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza
lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.
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