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Aleve Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny 24 tabletki
 

Cena: 28,78 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 24 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent BAYER SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Aleve to produkt leczniczy to stosowania bólu (głowy, zęba, mięśniowym, pleców), gorączce i stanie zapalnym, a także w bolesnym
miesiączkowaniu.

Wskazania

ból o małym do umiarkowanego nasilenia: ból głowy, zęba, mięśniowe, stawowe, pleców, bolesne miesiączkowanie, dolegliwości
bólowe związane z przeziębieniem,
gorączka (m.in. towarzysząca przeziębieniu).

Działanie
Lek Aleve wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Jest także lekiem przeciwreumatycznym. Aleve
zmniejsza ból, obniża gorączkę i hamuje reakcje zapalne.

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

Osoby dorosłe i młodzież od 16 lat: 1 tabletka (220 mg), co 8-12 godzin do ustąpienia objawów. Alternatywnie: dawka początkowa 2
tabletki (440 mg), a następnie 1 tabletka (220 mg) po upływie 12 godzin.

Nie przekraczać dawki dobowej 660 mg (3 tabletki).
Lek do stosowania doustnego, lek przyjmować popijając szklanką wody, niezależnie od posiłku (pokarm może nieznacznie
spowalniać wchłanianie leku).
Nie stosować dłużej niż 10 dni w przypadku bólu oraz 3 dni w przypadku gorączki bez konsultacji z lekarzem.

Skład
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Substancją czynną jest: naproksen sodowy.

1 tabletka zawiera 220 mg naproksenu sodowego.

Substancje pomocnicze: powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian; Skład otoczki: Opadry Blue YS-1-4215:
tytanu dwutlenek, hypromeloza, Makrogol 8000, indygotyna E132).

Przeciwwskazania

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli w przeszłości po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpiła astma
oskrzelowa, pokrzywka lub reakcje typu alergicznego,
jeśli po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub doszło do
przebicia ściany przewodu pokarmowego,
jeśli u pacjenta stwierdzono czynną chorobę wrzodową,
jeśli u pacjenta stwierdzono skazę krwotoczną,
jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca, nerek, wątroby,
jeśli kilkukrotnie stwierdzono owrzodzenie przewodu pokarmowego lub krwawienie z owrzodzenia w wywiadzie,
jeśli pacjent odczuwa dolegliwości przewodu pokarmowego
w trzecim trymestrze ciąży.

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

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

zawroty głowy, ból głowy, uczucie pustki głowy,
nudności, zgaga, ból brzucha, niestrawność.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

senność, ospałość, bezsenność,
biegunka, wymioty, zaparcia,
zawroty głowy,
pokrzywka, świąd, wysypka.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

zaburzenia czynności nerek,
obrzęk naczynioruchowy,
obrzęki rąk i nóg (szczególnie u osób z nadciśnienie i/lub niewydolnością nerek),
owrzodzenia przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, smoliste stolce.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

reakcje nadwrażliwości,
zaburzenia układu krwiotwórczego,
zaburzenia psychiczne, depresja,
upośledzenie słuchu, szumy uszne,
duszność, astma oskrzelowa,
zapalenie odcinka przewodu pokarmowego, zapalenie przełyku,
zapalenie wątroby, żółtaczka,
łysienie, rumień, nadmierna potliwość,
zamknięcie przewodu tętniczego u płodu,
złe samopoczucie.
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Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Aleve może wchodzić w interakcje z:

litem,
metotreksatem,
innymi lekami z grupy NLPZ,
kwasem acetylosalicylowym,
lekami przeciwzakrzepowymi,
lekami przeciwpłytkowymi,
lekami moczopędnymi i obniżającymi ciśnienie krwi.

Ostrzeżenia

U osób w podeszłym wieku istnieje większa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Należy unikać stosowania naproksenu z innymi lekami z grupy NLPZ.
Zastosowanie leku Aleve należy omówić z lekarzem lub farmaceutą w przypadku niektórych schorzeń (zaburzenia krzepnięcia,
ciężka niewydolność nerek, wątroby, serca, występują niepokojące objawy brzuszne).
Należy rozważyć stosowanie produktu jeśli w przeszłości występowała wysypka skórna.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
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